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СветСки дан Социјалне правде

МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ
У Србији 9% становништва живи у апсолутном сиромаштву. Око
20.000 људи има само један оброк дневно. Више од 320.000 старих
нема пензију. Број корисника социјалне заштите се повећава, а
издвајања у буџету не прате тај тренд

треба ли да Се мења Закон о раду?

ДВА СВЕТА КАПИТАЛ И РАД

„Свет капитала” тврди да је закон који регулише права и обавезе
запослених и послодаваца сметња одрживом пословању, већем
инвестирању и запошљавању. Синдикати сматрају да Закон о раду
не угрожава неопходан економски раст

олакшице За неЗапоСлене

ПЛАТИТЕ РАЧУНЕ
С ПОПУСТОМ
Приликом плаћања рачуна за струју, комуналије, као и при
куповини основних намирница, суграђани без посла могу
остварити бројне погодности

340

слободних послова

уводник

Правда и срПска
свакодневица
Бесплатна публикација о запошљавању
Број 507-508 • 06. март 2013. године

Развој туризма у региону

Заједничка понуда као бренд
Да ли је рад основно
људско право или привилегија?

У присуству страха и одсуству свести
Треба ли да се мења Закон о раду?

Два света – капитал и рад
Светски дан социјалне правде

Механизми заштите
Обука за активно тражење посла

3

4
5
6

Активност је обавеза

8

Послови-огласи
Администрација и управа

9
10

Трговина и услуге

12

Грађевинарство и индустрија

12

Медицина и пољопривреда

13

Наука и образовање

14

Питајте НСЗ

Да ли се субвенција враћа?
Професионална рехабилитација и
запошљавање особа са инвалидитетом

Нови циклус обука
Олакшице за незапослене

Платите рачуне с попустом
Подршка државним предузећима
у реструктурирању

Опоравак уз нова запошљавања
Вештачка интелигенција

Машине - помоћ или конкуренција

41

42

Генерална скупштина УН је 2007. године прогласила 20. фебруар Даном социјалне правде, чије обележавање треба да допринесе
унапређењу борбе међународне заједнице против сиромаштва, промоцији права на рад, једнакости полова и остваривању једнаких шанси и социјалне правде за све. Светски дан социјалне правде Србија је
дочекала са око 9% људи који живе у апсолутном сиромаштву. Према
подацима Министарства рада, запошљавања и социјалне политике,
које је на конференцији „Тржиште рада и социјално предузетништво
у Србији” изнела државна секретарка Бранкица Јанковић, у Србији
је незапослено 750.000 људи, 650.000 запослених не прима редовно
плату, док 95.000 породица прима новчану социјалну помоћ, што је
око 250.000 појединаца.
„Треба да се ухватимо у коштац са овим проблемима и угроженим категоријама помогнемо да нађу посао, а један од начина је
развој социјалног предузетништва“, рекла је Јанковићева и додала
да је Закон о социјалном предузетништву већ у предскупштинској
процедури.
Промену Закона о раду већ неколико година предлаже Савет
страних инвеститора, а захтеву су се придружила и готово сва удружења послодаваца. „Свет капитала” тврди да је закон који регулише права и обавезе запослених и послодаваца сметња одрживом
пословању, већем инвестирању и запошљавању. „Свет рада”, односно
синдикати као заступници запослених, великог броја незапослених
и оних који траже посао, тврде да Закон о раду није сметња већем
запошљавању и неопходном економском расту. Из Владе најављују
системску промену Закона о раду, а расправа о предлогу измена и
допуна у Народној скупштини требало би да почне до краја године.
Министарство рада је направило списак тражених промена, а како би
предлог стигао до посланика, претходно треба да се о њему договоре
сва три члана Социјално-економског савета: послодавци, запослени
и држава.
И поред релативно добре законске регулативе, шиканирање, понижавајући послови, оговарање, неутемељене критике руководилаца, синдром „празног“ и „пуног“ стола, само су неке од манифестација
карактеристичних за злостављање на раду, а о којима се још увек не
разговара довољно. О присуству страха и одсуству свести о праву на
достојанствен рад сведочи и чињеница да је, према последњем истраживању, сваки четврти запослени у Србији малтретиран на радном месту, као и да због мобинга значајне последице трпе здравље
и продуктивност, као важни елементи бруто националног дохотка.
Захваљујући ентузијазму појединаца, цивилног сектора и представника неких државних институција, има примера које бележимо као
добре праксе и разлог су за оптимизам.
Све је већи број занимања која особе са инвалидитетом могу несметано да обављају, као и могућности за адаптацију радних места.
Основни концепт Националне службе за запошљавање у раду са особама са инвалидитетом је усмерен управо на обезбеђивање услова
за њихово равноправно укључивање на отворено тржиште рада и
афирмацију једнаких могућности у запошљавању. Горући проблем
и велику препреку у процесу њихове радне интеграције представља
неповољна квалификациона структура. Како би поправила ово стање
и особама са инвалидитетом омогућила да дођу до неопходних квалификација, а самим тим и до посла, Национална служба је широм
Србије покренула нови цуиклус обука.
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Развој туризма у региону

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Као брЕнд

Европска комисија ће дати пуну подршку формирању регионалног туристичког производа који
ће на трећим тржиштима представити јединствену, али врло богату понуду Балкана, најављено
је на недавно одржаном Сајму туризма у Београду

Т

уризам је веома важан сегмент привреде и представља
грану која даје могућност за економски и социјални развој целог друштва. Производи и услуге многих делатности
које учествују у формирању туристичког производа, као
што су трговина, саобраћај и пољопривреда, остварују велики пласман кроз туристичку потрошњу. Управо зато су туристички посленици земаља региона, Србије, Републике Српске, Црне Горе,
Босне и Херцеговине, Македоније и Хрватске одлучили да осмисле
јединствени туристички производ, заснован на посебностима сваке
од земаља, довољно атрактиван да привуче посетиоце из читавог
света.
Под слоганом „Југоисточни регион, први корак“, привредне коморе земаља региона први пут су заједнички наступиле на Сајму
туризма, што је био први корак ка стварању и реализацији туристичког програма према трећим тржиштима. Постоји заједничка
жеља да се споје туристичке атракције земаља Балкана у јединствени производ, јер је то најбољи начин да се привуку туристи из
Западне Европе, Русије и Далеког истока.
Европска комисија ће дати пуну подршку формирању регионалног туристичког производа који ће на трећим тржиштима представити јединствену, али врло богату понуду Балкана. Аранжмани
од 7 или 14 дана госте ће повести у обилазак земаља бивше Југославије.

Пратеће манифестације
У оквиру сајамске манифестације одржан је и Десети
међународни сајам хотелско-угоститељске опреме „Хорека“,
Осми сајам сувенира ,,Посетите Србију“ и Четврти међународни сајам вина „Беовајн“. Сајам вина има нагласак на промоцији
винског туризма и десет путева вина у Србији. У Хали два Београдског сајма посетиоци су имали прилику да упознају више
од 140 излагача из ове области, од којих 50 из иностранства.
Ове године први пут винарима су се придружили и произвођачи ракија.

“Идеја за овакав наступ је међусобна повезаност, упућеност
људи у региону на развој туризма. Атрактивност такве понуде могла би да привуче велики број гостију из Западне Европе, Русије,
а посебно из прекоморских земаља”, рекла је Драгана Шабић, секретарка Удружења за туризам и угоститељство Привредне коморе
Србије.
Прошле године земље овог региона забележиле су раст туристичког промета и броја ноћења, па би обједињавање туристичких посебности могло да донесе још боље економске резултате. У
Србији је промет био два милиона туриста, а највећи пораст броја
ноћења остварили су гости са Исланда, из Кине, Јапана и Норвешке.
Доходак од туризма је око 700 милиона евра.
У односу на Србију, Хрватска је имала шест пута више туриста, а према речима директорке Сектора за туризам Хрватске господарске коморе, Леиле Крешић Јурић, наутички, здравствени и
културни туризам биће приоритети у даљем развоју. Црна Гора је
прошле године забележила пет посто више туриста, а у заједничким
туристичким плановима је позиционирана за конгресни туризам.
Бисер зимске туристичке понуде Републике Српске је Јахорина, за
коју се везују бројни пројекти и улагања, рафтинг и кајакаштво, као
и бањски туризам. Босна и Херцеговина туристима нуди културно-

историјско наслеђе, спелеолошки и бањски туризам, као и једно од
највећих католичких светилишта у овом делу Европе.
Председница Одбора за туризам и угоститељство Привредне
коморе Македоније, Снежана Јовановска Трајковски, сматра да је
страним туристима потребан један нови, брендиран производ, какав могу да добију у земљама Југоисточне Европе. Истовремено, то
је начин и да се гости дуже задрже.
Сарадња националних привредних комора бивше Југославије на заједничком регионалном туристичком пројекту недавно је подржана и на састанку у Тирани, одржаном под покровитељством Немачке организације за међународну сарадњу (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ). Заједничка туристичка понуда била би брендирана, уз подршку фондова Европске уније. Туризам је значајна привредна грана, која у земљама ЕУ
учествује са уделом од 5 до 25 одсто у бруто домаћем производу и
годишње остварује промет већи од 350 милијарди евра.
СМЦ

Путовања у срцу
„Путовања у срцу“ био је мото овогодишњег Сајма туризма, на коме се представило више од хиљаду излагача из 46
земаља света. Туристичке организације, агенције, туроператори, хотели, планински центри, бање, језера, градови, регије и
земље са свих континената посетиоцима су понудили аранжмане за предстојећу туристичку сезону. Немачка, овогодишња
„земља партнер“, прошле године први пут је представила своју
богату туристичку понуду на београдском Сајму туризма, што
је било довољно да препозна потенцијал овог тржишта и одлучи се за партнерство већ у следећем наступу. Реч је о земљи
која спада у водеће дестинације у области културног туризма
у Европи.
„Регија партнер“ ове године је била Будва, најпосећенија
дестинација и средиште црногорског приморја. Своју егзотичну туристичку понуду први пут је представила Куба, а од
далеких дестинација су представљене понуде Бразила и Индонезије. Међу учесницима су биле и земље које традиционално промовишу своје атрактивне дестинације - Турска, Грчка,
Египат, Македонија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Бугарска.

Да ли је рад основно људско право или привилегија?

У ПРИСУСТВУ СТРАХА И
ОДСУСТВУ СВЕСТИ
Према последњем истраживању, сваки четврти запослени у Србији малтретиран је на радном месту, а
због мобинга значајне последице трпе здравље и продуктивност. Захваљујући ентузијазму појединаца,
цивилног сектора и представника неких државних институција, бележимо примере добре праксе у
спречавању злостављања на раду

П

остоји ли на радном месту просечног грађанина Србије
заштита од губитка или смањења прихода услед незапослености, дискриминације, повреде, родитељства,
старости или било које друге финансијске тешкоће? Да
ли су године транзиције утицале да се рад сматра привилегијом и луксузом, уместо да достојанствен рад буде третиран
као основно људско право?
И поред релативно добре законске регулативе, шиканирање,
понижавајући послови, оговарање, неутемељене критике руководилаца, синдром „празног“ и „пуног“ стола, само су неке од манифестација карактеристичних за злостављање на раду, а о којима
се још увек не разговара довољно. О присуству страха и одсуству
свести о праву на достојанствен рад сведочи и чињеница да је,
према последњем истраживању, сваки четврти запослени у Србији малтретиран на радном месту, као и да због мобинга значајне
последице трпе здравље и продуктивност, као важни елементи
бруто националног дохотка.

И поред свега, захваљујући ентузијазму појединаца, цивилног сектора и представника неких државних институција, има
примера које бележимо као добре праксе. Разлог су за оптимизам!
Реч је о групи невладиних организација окупљених у акцију за
унапређење услова за достојанствен рад која је недавно представила резултате кампање „Црно на бело - Заједно смо гласнији“ и
Клиничком центру Србије, првој државној институцији која је у
правцу афирмације достојанственог рада и превенције мобинга
у оквиру Правне службе формирала Одсек за спречавање злостављања на раду.
Шест партнерских невладиних организација у јануару 2012.
године започело је спровођење једногодишњег пројекта „Достојанствен рад за сваког“, са циљем да се подизањем свести и знања у
домаћој јавности и повезивањем грађана и свих важних актера
створи широка подршка за агенду достојанственог рада као једног
од важних услова за друштвено-економски развој у Србији. Главни део пројекта била је кампања за достојанствен рад у Србији, под
називом „Црно на бело - Заједно смо гласнији“. Вођена је са циљем
да се мотивишу и подстакну грађани да се, кроз мреже подршке и
конкретне акције, гласније боре за поштовање својих права у сфери рада, као што су: исплата зарада, смањење толеранције према
раду „на црно“, поштовање правила о безбедности и здрављу на
раду, смањење дискриминације код запошљавања и на раду и
спречавање злостављања на раду.
Активности изградње партнерстава усмерене су према невладиним организацијама, медијима, синдикатима, стручним и
пословним удружењима, бизнис сектору, независним телима и
одређеним државним институцијама. Обухватају доносиоце одлука и институције, народне посланике, прекршајне судове, Инспекторат за рад, затим креаторе локалних политика и представнике
релевантних министарстава. Пројекат су реализовале Фондација
Центар за демократију, Центар за развој непрофитног сектора, Удружење Центар за нове комуникације „Докукино“, Тимочки клуб,
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Удружење грађана „Заједно, заједно“ и Ресурс центар Мајданпек.
Спровођење пројекта финансијски је подржао УСАИД, преко Института за одрживе заједнице.
Клинички центар Србије прва је државна установа у којој је
формиран Одсек за спречавање злостављања на раду. На недавно одржаној прес конференцији, директор КЦС, проф. др Миљко
Ристић, посебно је нагласио да је таква специјализована служба веома важна за ову установу, јер треба да допринесе бољим
међуљудским односима, бољим условима рада, али и бољем
третману пацијената, који највише трпе када односи међу запосленима нису на потребном нивоу. Подсећајући да је Закон о
спречавању злостављања на раду на снази од октобра 2010. године, проф. др Ристић је истакао да је, осим поштовања законских
одредби, обавеза свих запослених и руководилаца да унапређују
односе на послу, превенирајући злостављање на послу, тако да
достојанство на раду и безбедно радно окружење постану део хармоничних међусобних односа, али и квалитетнијег односа према
пацијентима.
Олга Кићановић, представница републичке Агенције за мирно решавање радних спорова, истакла је да је здраво радно-правно окружење предуслов ефективног рада, веће продуктивности на
послу, што се огледа и у економским параметрима сваког друштва.
Она је указала и на аспекте социјалне сигурности и емоционалне
стабилности, као параметре здравог радног окружења, уз опаску
да се злостављање на раду не огледа само у нарушавању физичког и психичког здравља запослених, већ се одражава на стабилност и здравље њихових породица.
„Здравље и продуктивност су релевантни елементи бруто националног дохотка, а од мобинга трпе и друштво и држава“, истакла је Александра Јанковић, руководилац Одсека за спречавање
злостављања на раду КЦС, и нагласила да ће главни циљ рада
нове службе бити борба против три „н“: незнања, нестручности
и несавесности“. Она је најавила одржавање два семинара, у сарадњи са републичком Агенцијом за мирно решавање спорова
на раду. Један је намењен директорима организационих јединица
КЦС и представницима репрезентативних синдиката, а други обуци запослених који ће бити интерни посредници у решавању спорова унутар куће. Основни принцип у раду Одсека за спречавање
злостављања на раду биће добровољност и налажење решења
кроз компромис.
СМЦ

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Треба ли да се мења Закон о раду?

ДВА СВЕТА –
КАПИТАЛ И РАД

„Свет капитала” тврди да је закон који регулише права и обавезе запослених и послодаваца сметња
одрживом пословању, већем инвестирању и запошљавању. Синдикати као заступници запослених,
великог броја незапослених и оних који траже посао, сматрају да Закон о раду не угрожава неопходан
економски раст
Промену Закона о раду већ неколико година предлаже Савет
страних инвеститора, а захтеву су се придружила и готово сва удружења послодаваца. „Свет капитала” тврди да је закон који регулише права и обавезе запослених и послодаваца сметња одрживом пословању, већем инвестирању и запошљавању. „Свет рада”,
односно синдикати као заступници запослених, великог броја
незапослених и оних који траже посао, тврде да Закон о раду није
сметња већем запошљавању и неопходном економском расту. Из
Владе најављују системску промену Закона о раду, а расправа о
предлогу измена и допуна у Народној скупштини требало би да
почне до краја године. Министарство рада је направило списак
тражених промена, а како би предлог стигао до посланика, претходно треба да се о њему договоре сва три члана Социјално-економског савета: послодавци, запослени и држава.
Највише измена, чак 44 члана Закона, предложила је Унија
послодаваца Србије. Генерални секретар овог удружења, Душан
Коруноски, наглашава да су ове измене реалне, јер важећи Закон
о раду представља покушај да се задржи однос запосленог и послодавца од пре тридесет година.

„Треба смањити важеће процедуре и омогући лако отпуштање и лако запошљавање како бисмо повећали привредну
снагу и запосленост. Наши противници нису синдикати, ми смо
на истој страни, већ државна бирократија која размишља само до
следећих избора. Ми гледамо на дужи рок“, каже Коруноски.
Унија послодаваца заступа 93.000 регистрованих деоничарских друштава и око 220.000 предузетника код којих је запослено
500.000 људи. Док се синдикати позивају на решења у европском
радном законодавству, Коруноски упозорава: „Ми смо сиромашно
друштво, сиромашније него пре две деценије. Морамо да направимо законе који ће створити нешто, укључујући и капитал, па
тек онда да их усклађујемо с правилима која важе у друштвима
која су богатија од нас. У Србији не можете запослити радника са
скраћеним радним временом. Не може да ради четири сата, јер
морате да му платите порезе и доприносе за осам сати. Зато се
предлаже рад у пару, односно рад два запослена на истом радном
месту, уз поделу радног времена“.
Коруноски предлаже да се породиљама да могућност повратка на посао, уз четворочасовно радно време, при чему би половину пореза и доприноса плаћао послодавац, а половину држава.
По његовим речима, требало би унети и измене у регулативу прековременог рада, како би послодавци лакше организовали радне процесе. Наиме, послодавци се залажу да остане ограничење
прековременог рада на четири сата дневно, али да се осам сати
недељно замени са 60 сати месечно.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Послодавци не могу да преузму социјалну улогу државе и да
се брину о људима који су остали без посла, нарочито ако се има
у виду да и послодавци и запослени издвајају накнаду за случај
незапослености“, каже Коруноски.
И Душко Вуковић, потпредседник Већа Савеза синдиката,
слаже се са ставом да Закон о раду у неком делу треба мењати,
како би се смањиле процедуре и бирократија, побољшало пословно окружење и повећала запосленост.
„Међутим, ни важећи закон, као ни многи други који уређују
привредни, економски и социјални амбијент, не поштује се. Ако
ћемо га променити да га опет не бисмо поштовали, онда га не би
требало ни мењати. Сама промена Закона о раду, без измена и
неких других прописа, неће побољшати услове пословања, нити
ће повећати запосленост, побољшати стандард, попунити рупу у
буџету и учинити српску привреду конкурентнијом. Важећи закон је изгласан 2005, као покушај успостављања равнотеже између послодаваца и радника. Замера му се да је отежао процес
отпуштања радника. Да је тако, не бисмо данас имали 500.000
мање запослених него 1999. године“, каже Вуковић и упозорава да
ако држава тежи европским стандардима, не може да прихвата
предлоге који иду ка њиховом кршењу.
„Директива ЕУ 2003/88 прописује да радна недеља не би требало да траје дуже од 48 сати, укључујући и прековремене сате,
као што пише и у нашем закону, па одредбе везане за прековремени рад не треба мењати. Нећемо пристати ни да се рад на одређено време продужи с годину дана на три године. После три године
радник може да добије отказ без отпремнине. Такође, отпремнина
мора да буде довољна да радник преживи пет-шест месеци, док
не нађе друго запослење и мора да иде на рачун послодавца који
је отпустио запосленог, ако радник није учинио никакав прекршај.
Међутим, слажемо се да послодавац плати отпремнину само за
стаж који је отпуштени радник као технолошки вишак стекао код
њега“, каже Вуковић који се сложио и са предлогом да послодавци
исплаћују бруто плату, па да радници сами себи уплаћују социјално, здравствено и осигурање за случај незапослености.
Синдикати се слажу са Унијом послодаваца око захтева да се
на накнаду за топли оброк и регрес не плаћају порези и доприноси,
али упозоравају да је држава ову меру увела када су послодавци
почели масовно да исплаћују плате као топли оброк и регрес.
„Наш став је да држава увек треба да штити слабијег, а у овом
случају су то синдикати. Последњих 20 година ишло се наруку
онима који су брзо стекли капитал и монопол. Зато ћемо захтевати, заједно са Унијом послодаваца, да Закон о раду сузбија рад на
црно, сиву економију и социјални дампинг“, каже Вуковић.
А.Б.
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Светски дан социјалне правде

МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ
У Србији 9% становништва живи у апсолутном сиромаштву. Око 20.000 људи има само један оброк дневно.
Више од 320.000 старих нема пензију. Број корисника социјалне заштите се повећава, али издвајања у буџету
не прате тај тренд

Г

енерална скупштина УН је 2007. године прогласила 20.
фебруар Даном социјалне правде, чије обележавање треба да допринесе унапређењу борбе међународне заједнице против сиромаштва, промоцији права на рад, једнакости полова и остваривању једнаких шанси и социјалне
правде за све. Земље чланице УН позване су да тај дан посвете
промоцији конкретних националних активности које доприносе
остваривању циљева Светског самита за друштвени развој.
Светски дан социјалне правде Србија је дочекала са око 9%
људи који живе у апсолутном сиромаштву, готово два милиона
тешко, док више од 320.000 старих нема пензију. Око 20.000 људи
има само један оброк дневно, и то захваљујући народним кухињама, које обезбеђују по оброк дневно и за 11.500 деце. Општа оцена
је да негативном тренду доприноси економска криза, а до краја
године би требало да буду објављени нови подаци о броју сиромашних и социјално угрожених грађана.
„Према последњим подацима из 2010. године, у Србији, која
има око 7,5 милиона становника, испод границе сиромаштва, која
износи 8.544 динара месечно, живи 9,2% становништва, а стопа
ризика од сиромаштва је била 18,3%. Социјалну помоћ добија
234.980 људи, док је економска криза онемогућила велики број
људи да остваре право на рад, па је данас незапослено 23,7% становништва“, рекла је Мирјана Максимовић, заменица менаџера
Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва. У Србији
су међу најугроженијима старији, жене, деца, Роми, особе са инвалидитетом, интерно расељени и избеглице.

„Нови подаци о броју сиромашних и социјално угрожених
грађана, прикупљени по европској методологији, очекују се до
краја године. Републички завод за статистику прелази на примену европске методологије, односно припрема се да први пут
спроведе Анкету о приходима и условима живота“, рекла је Мирјана Максимовић и изразила очекивање да ће број сиромашних
и социјално угрожених бити повећан, имајући у виду број грађана
који је обухваћен новим Законом о социјалној заштити и стопу незапослености у Србији. Подсетила је да је закон донет у тренутку
економске кризе и да је њиме обухваћен већи број сиромашних.
Максимовићева је нагласила да је у Србији системским законом
последњих година доста урађено на изградњи независних институција које треба да штите основна људска, социјална, грађанска,
политичка, културна и друга права.
„Механизми заштите почињу полако да функционишу и Министарство рада, запошљавања и социјалне политике доста ради
на томе, пре свега када је реч о доношењу подзаконских аката у
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складу са Законом о социјалној заштити. Посебно ће се радити
на активацији социјално угроженог, а радно способног становништва, чему треба да допринесе и нови Закон о социјалном предузетништву“, закључила је Максимовићева.
Евидентно је да се број корисника социјалне заштите повећава током протеклих година, али издвајања у буџету за ове категорије становништва не прате тај тренд. У буџету за 2013. издвојено
је 9,4% средстава, док се од 2006. број корисника социјалне заштите са 424.798 повећао на око 700.000.
Весна Миленовић, представница Црвеног крста, истакла је да
се у народним кухињама храни 34.500 људи, 3.000 више него у
2012. години. Међу њима је и 11.500 деце чији су родитељи у транзицији остали без посла.
„Потребе су знатно веће, а забрињава и чињеница да је за 60
одсто корисника то и једини оброк дневно. Међу најугроженијима
су и старији од 65 година, јер у тој популацији од 1,25 милиона
људи, 27 одсто нема пензију“, истакла је Миленовићева.
Славица Мусић, представница ЦК Палилула, навела је да,
према евиденцији центара за социјални рад, у Београду има око
1.000 бескућника, док незваничне процене показују да се стваран
број људи без дома креће између 3.000 и 5.000. У главном граду
има и 1.000 деце без крова над главом.
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката,
Ранка Савић, оценила је да у Србији нема социјалне правде, а да
борба против сиромаштва и право на рад и зараду морају бити
заједнички приоритет владе, институција и целокупног друштва.
Према подацима Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, које је на конференцији „Тржиште рада и социјално предузетништво у Србији”, одржаној у Данас конференс
центру, изнела државна секретарка Бранкица Јанковић, у Србији је
незапослено 750.000 људи, 650.000 запослених не прима редовно
плату, док 95.000 породица прима новчану социјалну помоћ, што
је око 250.000 појединаца.
„Од 750.000 незапослених њих 140.000 има преко 50 година
и спада у категорију тешко запошљивих, јер се показало да се послодавци углавном одлучују за раднике између 30 и 40 година
старости. У категорију теже запошљивих спада и око 20.000 незапослених Рома, а велики проблем је и чињеница да имамо 18.000
незапослених самохраних родитеља и 60.000 случајева у којима
оба родитеља не раде. Треба да се ухватимо у коштац са овим проблемима и да угроженим категоријама помогнемо да нађу посао,
а један од начина је развој социјалног предузетништва“, рекла је
Јанковићева и додала да је Закон о социјалном предузетништву
већ у предскупштинској процедури.
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них давања, а посебно пензија. Забрињава чињеница да један запослени у реалном сектору издржава 3 до 4 буџетска корисника,
а да је однос броја пензионера и запослених којима се уплаћују
доприноси изузетно неповољан (1:1,48, док је оптимално 1:3).
На скупу је истакнуто да је актуелни пензиони систем у Србији тешко одржив на дуге стазе, па је неопходна његова коренита
реформа, јер је немогуће да скоро трећина државног буџета одлази на пензије. Неповољно стање на тржишту рада директно утиче
и на стабилност пензионог система Србије, више и од неповољних
демографских трендова.
„Данас ради мање од 50% грађана Србије старости од 20 до 64
године, а циљ је да до 2020. године то буде 75%. Забрињава и чињеница да између 300 и 700 хиљада људи ради у сивој економији.
Број осигураника је у паду услед пада запослености, сиве економије и избегавања плаћања доприноса. На другој страни, број
пензионера је стабилан. Зато су за стабилност пензионог система
неопходни јака економија и ефикасно тржиште“, рекао је помоћник министра рада, запошљавaња и социјалне политике, Зоран
Милошевић, који напомиње да реформу пензионог система треба
наставити у другом працвцу.
„Закон ће омогућити постојање свих досадашњих видова организовања предузећа, док ће као социјална предузећа бити дефинисана она која запошљавају више од 80 процената тешко запошљивих радника. Таква предузећа имаће различите субвенције,
од пореских олакшица до јавних набавки“, казала је Бранкица
Јанковић.
Успешан модел може да буде и предузеће „Еурофолил“ које
без икаквих субвенција већ запошљава и уводи у легалне оквире и порески систем неколико стотина људи из најугроженијих
социјалних категорија (95% радника), а у исто време успешно
послује.
„Постојимо преко 30 година, а прошле године смо покренули
рециклажни центар за ПЕТ амбалажу и ангажовали 350 Рома који
су добили прилику да легално раде и зараде око 48.000 динара
месечно. Такође, од 120 стално запослених, велики број има преко
50 година, а планирамо да укључимо и пензионере, школске установе и све оне који на овај начин желе да побољшају свој материјални статус“, прича Горана Јосифовић, директорка овог успешног предузећа.

Потпуно супротан став има Жарко Милисављевић, председник Асоцијације малих и средњих предузећа,
„Власт најчешће погура овакав пројекат без процене могућности његове реализације и онда га после напусти. То често иде и
на уштрб већ постојећих модела којима се после тешко вратити и
ревитализовати их. Ми већ имамо добар модел и традицију дугу
40 година у раду предузећа за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом. У њима је пре четири године радило 7.200 радника, док их је данас једва 2000. Само прошле
године изгубили смо 500 радних места“, каже Милисављевић и
напомиње да држава дотира зараде радника у овим предузећима,
али да при расписивању јавних навбавки не води рачуна о њима,
већ их препушта отвореној тржишној утакмици.
Учесници конференције су се сложили да привреда не може
да преузме социјалну улогу државе и финансира систем социјал-

Бесплатна публикација о запошљавању

„Све досадашње реформе су ишле на ограничавање права и ту
смо дошли до крајњих граница. Чак и ММФ и Светска банка више
не захтевају пооштравање услова за одлазак у пензију. Зато треба
радити на успостављању бољег система контроле наплате доприноса, а држава мора да енергичније ради на решавању проблема
сиве економије“, рекао је Милошевић, који решење проблема, између осталог, види и у оснивању централног регистра који треба
да заживи у априлу ове године, а преко којег ће грађани у сваком
тренутку моћи лако да провере да ли су им уплаћени доприноси. На тај начин ће се смањити број послодаваца који избегавају
плаћање доприноса и појачати приходна страна фонда. Милошевић напомиње и да би опрезније требало ући у смањивање пореза
и доприноса, јер ће то на дуже стазе довести до проблема.
„Анализе показују да је Србији потребно да једног пензионера издржавају три запослена, а тренутни однос је 1:48, па је неопходно дуплирати број запослених којима се уплаћују доприноси. Уколико би за 700.000 радника из сиве зоне били уплаћивани
доприноси на просечну зараду, приход фонда би био већи за 10
милијарди динара месечно или 120 милијарди динара годишње,
што је равно исплати три пензије“, нагласила је Златица Зец, представница Фонда ПИО, и напоменула да је финансијским планом за
2013. предвиђено 584,2 милијарде динара за исплату пензија, што
је 30 милијарди динара више него лане.
„На основу наплате доприноса ће се прикупити 302,4 милијарде динара, а остатак ће покрити држава из републичког
буџета. Нажалост, учешће државе у исплати пензија је у сталном
порасту“, додала је Зец.
Будимир Стакић, редовни професор Универзитета „Сингидунум“, сматра да Србија спада у земље са високом стопом оптерећења на зараде и да је неопходно да се повећа старосна граница
за одлазак у пензију. Такође, предлаже реиндустријализацију и
обавезу запошљавања приправника, како би се повећала запосленост, али и да се ради на солидарности, наталитету, увођењу реда
у јавне финансије и залагању за продуктивне мере.
А.Б.
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Обука за активно тражење посла

аКТивносТ јЕ обавЕЗа
Полазници се упознају са услугама које им у НСЗ стоје на располагању, уче како да се на најбољи начин
представе послодавцу, развијају вештине пословне комуникације, уче да препознају изворе информација у
процесу тражења посла и направе план свог професионалног развоја

Н

езапосленост је један од највећих проблема у Србији и
значајна препрека економском развоју. Истраживања
показују да млади људи тражење посла виде као један
од највећих животних проблема. Током школовања се
не сусрећу са програмима који би им усадили вештине
неопходне за активно тражење посла, а имају недовољно информација о могућностима запошљавања након завршетка образовног циклуса. Суштина је у променама навика и стереотипа, када
је реч о тражењу посла. Савремени послодавац је слободан при
одабиру радника, а више није ни законски обавезан да јавно оглашава потребу за радницима. Све то чини један нов амбијент
на тржишту рада, у коме је незапослени кључни актер, што га
обавезује на активно учешће.

Посао се не чека, већ тражи
Током последњих десетак година, мере активне политике
запошљавања, као што су сајмови запошљавања и обуке за тражење посла, значајно су помогле да се прилике на тржишту рада
у Србији промене. Национална служба за запошљавање редовно
организује једнодневну (или дводневну, у зависности од потреба
корисника услуге) обуку за активно тражење посла (АТП1). Циљ
обуке је да се повећа интензитет и успешност тражења посла,
убрза процес запошљавања и побољша општа добробит незапослених људи.
Поменута обука је обавезна за лица од четвртог до седмог
степена стручне спреме. Уколико саветник за запошљавање
утврди да незапослени у довољној мери влада материјом, саветује само допуну већ постојећих знања. Како кажу у Филијали
за град Београд, на АТП1 обуку долазе они који нису сигурни да
умеју добро да се представе послодавцу. Обука подстиче њихово
самопоуздање и припрема их да се суоче са препрекама, али и
неуспесима који су неминовни током потраге за послом.

стави на тржишту рада и наведе послодавца, добрим изгледом
и садржајем CV-а и остале документације која прати одређену
апликацију (контактно, пропратно писмо, препоруке, дипломе,
докази о додатном образовању и стеченим новим вештинама),
да га позове на разговор. АТП обука посебно припрема полазнике, кроз практичне примере и симулацију реалне ситуације, за
сусрет са послодавцем, како би на интервјуу за посао умели да
пруже праве одговоре на некада врло незгодна и неочекивана
питања, али и да на прави начин поставе своја. Пре свега, кандидат треба да покаже да добро познаје фирму, како би оправдао
и доказао своју решеност да ради баш у њој, као и да наступи
мирно, сконцентрисано и оптимистично.

Самопроцена и самосталност

Смањити ризик

Током обуке за активно тражење посла полазници имају
прилику да се боље упознају са услугама које им у НСЗ стоје на
располагању, али и мерама активне политике запошљавања, науче како да се на најбољи начин представе послодавцу, развију
вештине пословне комуникације, у складу са очекивањима будућег послодавца и сазнају његова очекивања, затим, да науче
да препознају изворе информација у процесу тражења посла и
направе план свог професионалног развоја. На тај начин незапослени уче да процене и користе сопствене потенцијале и постају озбиљна конкуренција на тржишту рада.
Уз помоћ практичних савета, полазници се оспособљавају да сами нађу
посао, напишу биографију, мотивационо писмо, пријаву за посао и препоруке,
ускладе свој профил са потребама фирме
у коју конкуришу, а речник и фразеологију огласу за слободно радно место. Уче
да са правом мером истакну своје предности и успехе, а прикрију недостатке.
Инсистира се на што детаљнијем опису
посебних вештина, стечених кроз неформално образовање или радну праксу и
усавршавање на послу, које кроз пропратно писмо треба довести у везу са потребама фирме.
На овај начин полазник ће бити у
стању да се што репрезентативније пред-

Посебну пажњу Национална служба за запошљавање посвећује особама које, по оцени саветника за запошљавање, припадају теже запошљивим групама, код којих је ризик од дугорочне незапослености знатно израженији, као што су технолошки
вишкови, пролонгирано незапослени и припадници мањинских,
социјално депривираних група. За њих је осмишљена дводневна
обука - Тренинг самоефикасности (АТП2), која се у виду радионице организује у мањим групама. Циљ радионице је усвајање
стратегија и вештина тражења посла, али
и јачање капацитета значајних за активно
и истрајно тражење посла - повећање самопоуздања, мотивације, толеранције на
фрустрације и личне одговорности за тражење посла.
«Најважније је да кроз групни рад полазници осете да нису усамљени у свом
проблему. Током два дана они међусобно
размењују искуства, представљају своје
способности, заједно откривамо препреке
које су сметња њиховом запослењу, а потом им показујемо начине на које могу да
дођу до посла. С обзиром да су полазници
махом старије особе, настојимо да њихове
године не сагледавамо као препреку, већ
као позитивну страну - радно искуство које
имају је најбоља препорука за нови посао»,
истичу у Филијали за град Београд.
А.Бачевић

8

| Број 507-508 | 06.03.2013.

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

340
У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ МЕСТА

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места
можете предати у најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању
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администрација и управа

СОС мама/хранитељ:
•
•
•
•

има средњу школу
психофизички је здрав/а
држављанин Србије
испуњава услове за хранитеља

У СОС Дечијем селу Краљево деца без родитељског старања добијају нови стални дом и
љубав, улива им се осећај сигурности и припадности.

Обавезна је обукa и пробни рад.
Mолимо Вас да пошаљете Ваше писмо којим
објашњавате зашто бисте желели да постанете СОС мама/хранитељ, заједно са
биографијом,

СОС Дечије село Краљево оглашава слободна
радна места за:

најкасније до
20. марта 2013. године,

СОС РОДИТЕЉЕ / ХРАНИТЕЉЕ и
СОС / ПОРОДИЧНЕ АСИСТЕНТЕ
СОС мама/хранитељ је:
• професионалац у бризи за децу, живи са
децом у породичној кући у склопу СОС
Дечијег села, води њихов развој и независно руководи домаћинством;
• успоставља блиску везу са сваким дететом повереним њеној бризи као права
мајка/хранитељ, даје му потребну сигурност, љубав и стабилност.
• СОС-породични асистент је особа која
помаже СОС мами/хранитељици у свакодневним обавезама.

Администрација
и управа
б Е о г ра д

поништење оГлаСа
ГрадСка општина
младеновац
управа ГрадСке општине
11400 Младеновац, Јанка Катића 6
тел. 011/8241-651

Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости
за радна места: правни послови у Кабинету
председника Градске општине и административно-технички послови у Одељењу за
општу управу, Група за општу управу.

јагодина

центар За Социјални
рад - параЋин
35250 Параћин, Крагујевачка 4
тел. 035/563-739

Директор
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом треба да испуњава и посебне услове утврђене чл. 124 Закона о социјалној
заштити: да је држављанин Републике Србије,
да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив
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на адресу:
СОС Дечије село
Првомајска 46-А
36000 Краљево
или факсом:
(036) 375 468
e-mail:

office@sos-kraljevo.org
borka.polumirac@sos-kraljevo.org

Детаљније информације можете добити
на телефон: 036/375-451, локал 110.

утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив: дипломирани
социјални радник, најмање пет година радног
искуства у струци, да поседује организаторске
способности, да није осуђиван и да се против
њега не води кривични поступак. Кандидат за
директора уз пријаву прилаже следећу прописану документацију: доказ о школској спреми, доказ
о радном искуству, уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених, уверење да
није осуђиван, да се против њега не води кривични поступак, радну биографију и програм рада
за мандатни период за који се именује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова доставити у року од 15 дана од дана објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком:
„За избор директора“.

К ра г У ј Е в а ц

„бања комерц
бекамент“ доо

34304 Бања Аранђеловац
Село Бања бб
тел. 063/1063-452
e-mail: kadrovsko@bekament.com

Финансијски директор
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет; знање енглеског језика; одлично познавање пословног софтвера (Wоrd, Еxcel);
радно искуство од 5 година на пословима вођења
финансија у привреди; добре организационе способности и спремност на високу професионалну и
радну динамику и општа здравствена способност.
CV са пропратним писмом можете проследити на
e-mail: kadrovsko@bekament.com или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком: „Кадровска
служба“, најкасније до 12.03.2013. године. Биће
контактирана само лица која уђу у ужи избор.
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нови па Зар

Град нови паЗар
ГрадСко веЋе

36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/313-644

Начелник Градске управе града
Новог Пазара
на пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. Лице које се пријављује на
оглас, поред доказа о испуњавању услова наведених у огласу, потребно је да поднесе и доказе да испуњава услове прописане чл. 6 Закона о
радним односима у државним органима. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа,
у оригиналу или у овереној фотокопији: диплома о завршеном правном факултету, уверење о
положеном државном стручном испиту, доказ о
радном искуству у струци, радна књижица, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама, објављено
у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09), уверење
о здраственом стању (не старије од шест месеци), уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница (издато након објављивања овог
огласа), уверење полицијска управе да лице није
осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа). Пријава са доказима о
испуњавању услова огласа подноси се Градском
већу града Новог Пазара, преко Одељења за
заједничке послове, Одсек за рад и радне односе,
Стевана Немање 2, Нови Пазар, у року од осам
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Рок почиње да тече наредног дана од дана
објављивања огласа. Кандидати са приложеним

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

администрација и управа
правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Пријаве уз које нису
приложени све потребни докази, у оригиналу или
у овереној фотокопији, неће се разматрати.

нови са д

општинСка управа
ЖабаЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 45
тел. 021/831-388

Приправник у канцеларији за
младе
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, утврђених чл. 6 Закона о радним односима у државним органима, кандидати
морају испуњавати и посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен правни, економски,
факултет техничких наука или други факултет
за образовање менаџера у туризму, без радног
искуства или са радним искуством чије трајање
је краће од трајања приправничког стажа (12
месеци). Уз пријаву доставити доказе о испуњавању услова из чл. 6 Закона о радним односима
у државним органима (извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и уверење
о некажњавању), доказе о стручној спреми и
фотокопију радне књижице као доказ о дужини
трајања радног стажа. Сва документа морају бити
фотокопирана. Изабрани кандидат биће у обавези да достави уверење о општој здравственој способности и оригинална документа.

пож арЕвац

привредни Суд

општинСка управа
12300 Петровац на Млави
Српских владара 165

Заменик начелника Општинске
управе Општине Петровац на
Млави
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен
стручни испит за рад у органима државне управе
или правосудни испит, најмање 5 година радног
искуства у струци. Уз пријаву на оглас доставити:
доказ да је лице држављанин Републике Србијеуверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте (све странице), доказ о прописаној стручној спреми (оверена
фотокопија дипломе), доказ о прописаном радном искуству - 5 година (оверена фотокопија
радне књижице), уверење о положеном стручном
испиту за рад у органима државне управе или
правосудном испиту, уверење о општој здравстеној способности (лекарско уверење), уверење
да се не води истрага, нити се спроводе истражне радње, нити се води кривични поступак по
оптужници и оптужном предлогу који није правноснажно окончан, уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обвљање послова у државном органу. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве на оглас, са потребном документацијом, слати на адресу Општине.

пријЕпољЕ

акционарСко друштво
Фабрика Седишта прибој
у реСтруктурирању
31330 Прибој, Велимира Бандовића
тел. 033/2445-228

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 4
тел. 012/521-652

Дипломирани економиста

Судијски помоћник

Опис посла: организација, контрола и унапређење
рада и стручност тима у служби рачуноводства
и ликвидатуре; контрола књижења, обрачун
пореза и зарада, праћење цесија, компензација
и свих осталих уговорених обавеза са аспекта
рачуноводства; контрола и обрачун ПДВ-а, израда финансијских извештаја, пореских извештаја
и других сродних извештаја; редован контакт и
сарадња са банкама, државним и финансијским
институцијама и екстерним партнерима; одговорност за исправност и ажурност документације у
складу са законом; израда годишњих и месечних извештаја, као и дневних извештаја према
менаџменту компаније.

УСЛОВИ: завршен правни факултет, положен
правосудни испит, познавање рада на рачунару (Wоrd, Internet Еxplorer). Поред наведених
услова, кандидат треба да испуњава и услове за
заснивање радног односа прописане Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09)
и Законом о државним службеницима. Уз пријаву
на конкурс кандидати који нису државни службеници дужни су да приложе следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе
којом се потврђује стручна спрема, оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, фотокопију радне књижице, уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених, уверење да се против
кандидата не води кривични поступак, уверење
да није осуђиван на казну затвора од најмање 6
месеци. Доказ о здравственој способности доставиће кандидат који буде изабран. Пријаве на
оглас са кратком биографијом, контакт подацима и одговарајућом документацијом кандидати
могу поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа, а који почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на адресу: Привредни суд Пожаревац,
Јована Шербановића 4, лично или препорученом
пошиљком, са назнаком: „За конкурс“. Лице за
контакт: Сава Тошић, секретар Суда, број тел.
012/521-652. Са пријављеним кандидатима в.д.
председника Суда обавиће разговор, како би проверила њихову стручну оспособљеност и знања
из области организације и рада суда, парничног и
стечајног поступка, а вештину рада на рачунару
провериће практичном провером. Неблаговремене, непотпуне и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази неће се разматрати.

на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног ревизора или овлашћеног рачуновође, минимум три године радног искуства,
знање енглеског језика, познавање МS Оffice
пакета, поседовање рачуноводствених сертификата (АЦЦА, ЦИА, ЦФА), одлично владање
законском регулативом и праћење исте за област
рачуноводства и финансија, поуздана и одговорна особа са изграђеним вештинама организације
и контроле сопственог рада и рада сарадника,
аналитичност, прецизност и тачност у раду; способност вођења, мотивације и унапређења рада
сарадника.

цама Друштва; заступа Друштво пред судовима,
државним органима и трећим лицима; пружа
правну помоћ у процесу уговарања и споровима
поводом уговора; врши израду и тумачење уговора облигационо правног карактера и комерцијалних уговора; заступа Друштво пред Агенцијом за
привредне регистре, врши пререгистрацију нових
привредних друштава, промене правне форме
постојећих друштава, спроводи поступак ликвидације и као регистрације одговарајућих промена
код Друштва; врши припреме за седнице органа управљања, израђује одлуке које се доносе и
води записник на седницама; врши израду нормативних аката, као и њихове измене и допуне;
прибавља разне врсте дозвола, уверења и потврда за потребе менаџмента и његових организационих јединица; прати и примењује законске
и друге прописе; сарађује са спољним правним
саветницима.
УСЛОВИ: висока стручна спрема-правни факултет, радно искуство минимум три године у привредној области, познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару-МS Оffice, предузимљивост и упорност, спремност на тимски рад и
прилагодљивост послу, добре организационе и
преговарачке способности.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су
дужни приложити доказе о испуњавању општих
и посебних услова, са адресом пребивалишта и
телефонским бројем: извод из матичне књиге
рођених; уверење о некажњаваности од надлежног суда; да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора у трајању од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање дужности у Друштву, као и
друге услове прописане Законом, кратку биографију са радним искуством које је стекао; копију
дипломе о стручној спреми. Уколико сте заинтересовани за наведене позиције, пошаљите своју
радну биографију, са назнаком: „Дипломирани
правник, односно дипломирани економиста“.
Само кандидати који уђу у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

в ра њ Е

општина бујановац
општинСка управа
17520 Бујановац, К. Петровића 115
тел. 017/651-103

Приправник у Одељењу
за урбанизам, имовинскоправне, комунално-стамбене и
грађевинске послове и заштите
животне средине
УСЛОВИ: виша стручна спрема-бачелор биологије, трајање приправничког стажа: 12 месеци.
Потребна документација: доказ о стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење суда да кандидат није
под истрагом и да није оVсуђиван и уверење да
има општу здравствену способност. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве поднети на горенаведену адресу или непосредно предати у писарници
Општинске управе Бујановац на истој адреси.
Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

Дипломирани правник
на одређено време

Опис посла: обезбеђује усаглашеност докумената Друштва са важећим правним прописима Републике Србије; пружа правну подршку
менаџменту Друштва и организационим једини-

ваша Права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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„ултра еко“ доо

вршац

центар За
Социјални рад „8. мај“

11070 Нови Београд
Алексиначких рудара 8
тел. 063/411-781

Радник на преси

26340 Бела Црква, Дејана Бранкова 5
тел. 013/851-165

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

„ПУБЛИКУМ“ ДОО
11000 Београд, Славка Родића 6
e-mail: info@publikum.rs

Водитељ случаја-социјални
радник

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, радно искуство 3 месеца, возачка дозвола „Б“
и „Ц“ категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве
слати на е-mail: ultraeko@ptt.rs.

Секач на штампарском ножу

на одређено време до повратка
раднице са неплаћеног одсуства,
најдуже до 05.02.2014. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
посебне услове: услови предвиђени Правилником о систематизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад: висока или виша
стручна спрема-факултет политичких наука, смер
социјални рад или виша школа за социјалне раднике, једна година радног искуства у струци. Кандидат треба да испуњава следеће опште услове:
да је држављанин РС, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривична дела и
да се против њега не води истрага. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом
којом се доказује испуњеност општих и посебних
услова огласа (оригинали или оверене фотокопије) слати на горенаведену адресу.

Трговина и услуге
WIENER STADTISCHE
оSIGURANJE

26000 Панчево, Милоша Обреновића 5а

Саветник за продају животних
осигурања

10 извршилаца - Панчево, Вршац,
Зрењанин
Ви сте прави кандидат за нас уколико испуњавате следеће услове: имате завршену средњу, вишу
или високу школу, релевантно радно искуство у
продаји осигурања, изражене продајне и организационе способности, отворени сте за нове
изазове, креативни и флексибилни, друштвени,
комуникативни и спремни за рад у различитим
ситуацијама, волите да радите у тиму, активно
користите МS Оffice.
Ваше дужности су: недељно извештавање
менаџера за продају животних осигурања о
раду групе, успостављање пословних контаката,
увећање портфеља осигурања, израда понуда и
полиса осигурања са пратећом документацијом,
наплата премије осигурања, рад на изменама и
допунама уговора о осигурању, као и обнављање
уговора о осигурању, редовно посећивање клијената, упознавање са њиховим потребама и проширење сарадње, пријем изјава уговарача осигурања, односно осигураника.
Нудимо Вам: радни однос у успешној интернационалној компанији, лидеру у пословима животних
осигурања, тренинг и обуку, свакодневно усавршавање и стицање нових знања и вештина,
загарантовану добру зараду са адекватним вредновањем рада и резултата рада, добро организовано радно окружење, могућност брзог и перманентног напредовања у каријери. Уколико сте
заинтересовани пошаљите нам биографију на
е-mail: а.paunovic@wiener.cо.rs, са назнаком града
за који конкуришете.
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Извршилац на свијачици
штампарских табака
2 извршиоца

ад „јуниор“

37225 Брзеће
тел. 037/823-355, 823-033

Књиговезац
1 извршилац

Рекреатор/аниматор
Задаци радног места: организација спортскорекреативних активности гостију, промоција и
продаја спортско-рекреативних садржаја хотела,
организација забавних садржаја хотела (анимација деце и одраслих).
УСЛОВИ: VI или VII степен (предност се даје
кандидатима са дипломом факултета за спорт
и физичко васпитање), основно познавање и
коришћење најмање једног страног језика, основно познавање рада на рачунару (МS Оffice, Интернет), радно искуство није потребно. Пријаве за
радно место и радну биографију (CV) послати на
адресу хотела, до 10.03.2013. године.

Пословни секретар у Служби
општих и кадровских послова
Задаци радног места: општи и кадровски послови,
праћење и проучавање законских прописа, општих и других аката и указивање на примену истих,
старање о примени законских прописа, општих и
појединачних аката, анализа општих аката, уговора, споразума и других аката из делокруга
струке и одговорност за примену законских прописа, рад са надлежним инспекцијским и контролним органима.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (правни факултет), предност имају кандидати са искуством у
радним и привредним споровима, знање рада на
рачунару (МS Оffice), активно знање енглеског
језика, одличне организационе способности,
пожељна препорука. Пријаве за радно место и CV
са фотографијом послати до 10.03.2013. године,
на е-mail: mmilenkovic@junior-kopaonik.com.

ФриЗерСко-коЗметиЧки
Салон лепоте
„аUTENTIC BY GAGA“
21000 Нови Сад, Вардарска 1ц

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, фризер, радно искуство 12 месеци. Оглас је отворен
до попуне радног места.

доо „ХауС мајСтор &
ХиГијена“
21000 Нови Сад
Булевар ослобођења 76а

Хигијеничарка-чишћење
стамбених зграда
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа, пожељно радно искуство.
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2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема графичког смера, пожељно радно искуство у струци, обавезан
пробни рад од 3 месеца. Оглас је отворен 10 дана.

Грађевинарство
и индустрија
инСтитут За
Заштиту на раду

21000 Нови Сад, Школска 3
е-mail: zoran.mijakovac@institut.cо.rs

Дипломирани инжењер
електротехнике-виши стручни
сарадник
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике,
најмање три године радног искуства, познавање
енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије.

Дипломирани инжењер
технологије-виши стручни
сарадник
УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије,
најмање три године радног искуства, познавање
енглеског језика, возачка дозвола „Б“ категорије.
ОСТАЛО: Пријаве слати искључиво на е-mail:
zoran.mijakovac@institut.cо.rs. Рок за пријављивање је до 25.03.2013. године.

ад „енерГопројект
ХидроинЖењеринГ“
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-11-70

Дипломирани грађевински
инжењер конструктивног смера
на одређено време до повратка
одсутног запосленог

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 3 године на
пројектовању насутих брана, система за иригацију и наводњавање и објеката за третман
вода, поседовање лиценце бр. 310 и 316, знање
енглеског језика, пожељно знање француског
језика, познавање рада у програмима: МS Оffice,
АCAD, Geoslop.
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Грађевинарство и индустрија / Медицина и пољопривреда

Грађевински техничар
нискоградње
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном
занимању, пожељно радно искуство 3 године на
пројектовању насутих брана, система за иригацију и наводњавање и објеката за третман вода,
знање енглеског језика, пожељно знање француског језика, познавање рада у програмима: МS
Оffice, АCAD.
ОСТАЛО: Пријаве са описом свог професионалног
искуства доставити на е-mail: mprica@еphydro.
com.

„Слобода“ ад

11500 Обреновац, Саве Ковачевића бб
тел. 011/8720-136
факс: 011/8722-929
e-mail: оffice@gpsloboda.rs

Извршни директор
УСЛОВИ: високо образовање-VII/1 степен стручне спреме, радно искуство од 3 године на руководећим пословима у грађевинарству, да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине
неподобним за обављање функције.

Шеф РЈ Грађевински и занатски
радови
УСЛОВИ: високо образовање-VII/1 степен стручне
спреме, дипломирани грађевински инжењер, радно искуство од 3 године на пословима извођења
грађевинских радова, положен стручни испит,
поседовање лиценци 410 и 415, познавање рада
на рачунару (AutoCAD, MS Office пакет).

Шеф службе комерцијале и
припреме
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме, грађевинске струке, радно искуство од 3 године на
пословима техничке припреме и комерцијале,
возачка дозвола „Б“ категорије, познавање рада
на рачунару (MS Office пакет).

Шеф механизације
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме,
саобраћајне или машинске струке, радно искуство
од 1 године на истим пословима, возачка дозвола
„Б“ и „Ц“ категорије, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет, Интернет).

Зидар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ зидар,
радно искуство од 1 године на пословима зидара.

Тесар

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ тесар,
радно искуство од 1 године на пословима тесара.
ОСТАЛО: Позивају се заинтересовани кандидати
да пошаљу CV на e-mail: оffice@gpsloboda.rs или
поштом на адресу: 11500 Обреновац, Саве Ковачевића бб. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)

јавно предуЗеЋе За
подЗемну екСплоатацију
уГЉа „реСавица“
у реСтруктурирању

дом ЗдравЉа
„др јован јовановиЋ
Змај“

35237 Ресавица, Петра Жалца 2

22300 Стара Пазова
е-mail: dzspazova@gmail.com

Асистент управника

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен стручне спреме, струка: рударска, смер општи или подземна експлоатација, 3 године радног искуства,
положен стручни испит, завршен курс за рад на
рачунару. Уз пријаву на оглас поднети: CV, копију
дипломе и уверења о положеном стручном испиту, копију радне књижице, извод из матичне књиге рођених и фотокопију личне карте. Оглас је
отворен 15 дана. Обезбеђен смештај у Ресавици
и бонови за исхрану.

„оптима модриЧа“ доо
11070 Нови Београд
Булевар Михаила Пупина 115

Саветник за хемикалије

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани технолог или дипломирани хемичар, поседовање сертификата за саветника за хемикалије,
пожељно радно искуство у области производње
или трговине уљима и мазивима, возачка дозвола
„Б“ категорије, знање енглеског језика (средњи
ниво), пробни рад 3 месеца. Пријаве слати на
е-mail: tanja.ivic@optimamodricabg.rs.

Mедицина
и пољопривреда

на одређено време до повратка
запосленог на рад
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен стоматолошки факултет и положен стручни
испит; здравствена способност за рад на радним местима са повећаним ризиком према Акту
о процени ризика; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
стоматолошком факултету; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; потврду о
радном искуству након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите
(уколико има радно искуство); кратку биографију.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

СпецијалиСтиЧка
оФталмолошка
ординација
„PERFECT VISION“

24000 Суботица, Сенћански пут 15
тел. 060/6565-023, 024/557-575
е-mail: mirjana.trkulja@kucazdravlja.rs

Специјалиста офталмологије
2 извршиоца

Опис посла: специјалистички офталмолошки прегледи, дијагностика, хирургија.

ЗдравСтвени центар
кладово
Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
е-mail: zckld@kladovonet.com

Специјалиста анестезије са
реанимацијом
Опис посла: послови специјалисте анестезије са
реанимацијом у Служби за поликлиничку делатност.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, лекар
специјалиста, положен специјалистички испит,
лиценца за лекаре. Радно искуство: није услов;
обезбеђен смештај. Конкурс је отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се на
горенаведени број телефона, електронским путем
и поштом на горенаведене адресе, обраћају особи за контакт: Слађани Натошевић.

Обука за
активнО
тражење
пОсла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет-специјалиста офталмологије; радно искуство: пожељно
(није неопходно); познавање рада на рачунару
(МS Оffice пакет); знање енглеског језика; возачка дозвола „Б“ категорије (пожељна, није услов).
Обезбеђен је смештај близу клинике; пробни рад
(4 месеца); рад у сменама; радно време 8 сати
дневно. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Заинтересовани кандидати треба да се на
горенаведене бројеве телефона обрате особи за
контакт: Мирјани Тркуљи.

поликлиника „рамовиЋ“
36300 Нови Пазар, Омладинска 48
тел. 063/331-300
е-mail: seadramovic@gmail.com

Медицински биохемичар
Опис посла: вођење послова у лабораторији
поликлинике.
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, смер медицински биохемичар или лекар специјалиста
биохемије, пробни рад 3 месеца, без обзира на
искуство. Остали услови у договору са послодавцем. Лице за контакт: Сеад Рамовић. Конкурс је
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу радне биографије да доставе
мејлом или да се јаве на горенаведени број телефона.
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Медицина и пољопривреда / наука и образовање

ветеринарСка Станица
„боЖовиЋ торро“ доо
Мељак, Ибарски пут 84
тел. 063/8035-364, 011/8341-379

Ветеринар

на одређено време (7 месеци)
Место рада: Мељак, Општина
Барајево, Београд
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани ветеринар;
до 30 година старости, замена лица по програму
„Прва шанса 2011“. Конкурс је отворен до попуне
радног места. Лице за контакт: Душко Божовић.

дом ЗдравЉа Гроцка
11306 Гроцка
Српско-грчког пријатељства 17

Доктор специјалиста рендгенолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: завршен медицински
факултет-VII/2 степен стручне спреме, положен
стручни испит, положен специјалистички испит
из радиологије. Заинтересовани кандидати уз
пријаву подносе следећу документацију: диплому
о завршеној стручној спреми; положен специјалистички испит; диплому о положеном стручном
испиту; фотокопију личне карте; кратку биографију. Како достављену документацију не враћамо
кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата биће објављена на огласној табли Дома здравља, а информације се могу
добити у правно-кадровској служби Дома здравља. Оглас је отворен до попуне радног места.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или
непосредно у канцеларији писарнице Дома здравља Гроцка. Пријаве пристигле мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

универЗитетСка
деЧја клиника
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

Медицинска сестра-техничар

дом ЗдравЉа
„баЧки петровац“
21470 Бачки Петровац
Маршала Тита 6
тел. 021/781-771

Лекар специјалиста гинекологије
и акушерства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет и специјализација из гинекологије и акушерства,
положен стручни испит, радно искуство у струци
1 година. Уз пријаву са биографским подацима,
кандидат треба да приложи: фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, потврду о радном
искуству. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Ближе информације могу се добити на наведени број телефона,
код секретара Дома здравља.

„вана“ доо

УСЛОВИ: медицински факултет; просечна оцена на студијама изнад 08,50; положен стручни
испит; познавање најмање једног светског језика.
Кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне карте;
фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о
волонтирању, потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на
меморандуму, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата, уколико их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу Клинике, са назнаком: „Пријава на
конкурс за пријем доктора медицине на одређено
време-1 извршилац“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

рност
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УСЛОВИ: Као докази о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, медицинска сестра-техничар општег смера, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
доставити у затвореним ковертама писарници
Болнице или поштом, на адресу: Општа болница
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Наука и образовање

11000 Београд, Стевана Бракуса 6
тел. 011/7544-553
e-mail: vanabgd@sezampro.rs

Сервисер медицинских апарата
УСЛОВИ: возачка дозвола „Б“ категорије, пожељно
искуство на истим или сличним пословима. Лице
за контакт: Страхиња Алимпић. Кратку биографију
доставити на e-mail: vanabgd@sezampro.rs.

општа болница

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/314-722

Медицинска сестра
УСЛОВИ: завршена средња школа-општи смер,
положен стручни испит и да кандидат поседује
лиценцу. Уз пријаву на оглас приложити доказе
о испуњавању услова, у оригиналу или у овереном прерпису: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, доказ да се против
кандидата не води истрага и кривични поступак.
Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се разматрати. Оглас је отворен 8
дана од дана објављивања.

Доктор медицине

на одређено време ради замене
запосленог

са положеним стручним испитом,
за рад на Одељењу за неурологију,
Сектор за интернистичке гране
медицине, на одређено време до
повратка медицинске сестре са
боловања

општа болница
„Свети лука“

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/223-522, лок. 167

Медицинска сестра-техничар

са положеним стручним испитом,
за рад на Одељењу за урологију,
Сектор за хируршке гране медицине,
на одређено време до повратка
медицинске сестре са неплаћеног
одсуства

ЗАКОН О
ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у
радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.

Када се образовно-васпитни рад остварује
на језику националне мањине, осим услова
из става 1 овог члана, лице мора да има и
доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из ст. 1 и 2 овог члана доказују се
УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова канприликом пријема у радни однос и проверадидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс
вају се у току рада.
са кратком биографијом, бројем телефона и
Доказ о испуњености услова из става 1,
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршетач. 1) и 4) и става 2 овог члана подносе се
ном IV степену стручне спреме - медицинска сесуз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
тра-техничар општег смера, оверену фотокопију
овог члана пре закључења уговора о раду.
уверења о положеном стручном испиту. Рок за
САЈМОВИ
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана приподношење пријава
је 8 дана одЗАПОШЉАВАЊА
дана објављибавља установа.
вања у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас
Запосленом престаје радни однос ако се у
доставити у затвореним ковертама писарници
току радног односа утврди да не испуњаБолнице или поштом, на адресу: Општа болница
ва услове из ст. 1 и 2 овог члана или ако
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, са
одбије да се подвргне лекарском прегледу у
назнаком: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за које се конкурише. Неблаговремене
надлежној здравственој установи.
и непотпуне пријаве неће бити разматране.
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наука и образовање

б Е о г ра д

ГраЂевинСка
теХниЧка школа

11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2404-827, 2411-472, 2404-126

Спремачица
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат
мора да има одговарајуће образовање - I степен
стручне спреме за радно место спремачице, остали услови сходно члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11). Уз пријаву на конкурс
кандидати достављају: оверену копију дипломе и оверену копију/оригинал уверења о држављанству РС и уверење да против кандидата није
покренута истрага, нити је подигнута оптужница.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати
на адресу школе, број телефона за све информације: 011/2411-472.

наставника и сарадника Школе. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова (биографија, диплома о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству), подносе се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве неће се
узимати у разматрање.

Референт за кадровске и опште
послове

на одређено време до повратка
радника са боловања, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: први степен високог образовања и најмање годину дана рада у високом образовању,
рад на рачунару и знање енглеског језика. Остали
услови утврђени су Законом о раду и Правилником о систематизацији послова Школе. Кандидати
треба уз пријаву да доставе: биографију, диплому о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

9, односно чл. 64 став 7 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005), у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Радни однос се заснива на неодређено време за редовног професора, односно на
одређено време до пет година за ванредног професора. За сва радна места уз пријаву се подноси: биографија, оверена фотокопија дипломе о
докторату, списак радова и радови. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.

ош „бановиЋ СтраХиња“
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 15
тел. 011/305-90-20

Наставник енглеског језика

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник музичке културе

са 65% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

ош „мајка јуГовиЋа“

ош „диша ЂурЂевиЋ“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
музичке уметности.

Спремачица

Наставник математике

Наставник разредне наставе у
боравку

11080 Земун, Градски парк 9
тел. 011/3076-301

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат
мора да испуњава следеће услове: да има држављанство РС, да није правоснажном пресудом
осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Као доказе о испуњености
услова, уз пријаву кандидат треба да достави:
кратку биографију, оверену фотокопију сведочанства, уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месици) и извод из матичне књиге рођених.
Докази о испуњености услова о психичкој, физичкој и здравственој способности подносе се пре
закључења уговора о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Није обавезно,
али је пожељно приложити и фотокопију радне
књижице и личне карте. Више информација може
се добити на број телефона: 011/3076-301. Рок за
подношење молби је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“.

виСока школа
СтруковниХ Студија За
инФормационе и
комуникационе
теХнолоГије
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3290-531

Сарадник у лабораторији за
област Саобраћајно инжењерство,
ужа област Саобраћајно
инжењерство
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: други степен високог образовањаспецијалистичке струковне студије са претходно завршеним основним студијама-струковни
инжењер саобраћаја. Кандидат треба да поседује
на основним студијама просечну оцену из групе предмета из поштанског саобраћаја најмање
осам и да показује смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о избору

11560 Вреоци, Другог октобра 8
тел. 011/8144-008

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

за 67% радног времена

Библиотекар

за рад у матичној школи у Вреоцима
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају
све услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о поседовању држављанства
Републике Србије. Пријаве, са назнаком: „За конкурс“, подносе се на горенаведену адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе и на број телефона: 011/8144-008.

рударСко-Геолошки
Факултет
универЗитета у беоГраду
11000 Београд, Ђушина 7

Редовни професор за ужу научну
област Водоснабдевање и
менаџмент подземних вода
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама чл. 64 став 9
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005), у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Редовни или ванредни
професор за ужу научну
област Експлоатација чврстих
минералних сировина и механика
стена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
научне области којој припада ужа научна област.
Остали услови утврђени одредбама чл. 64 став

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

Наставник историје

на одређено време до истека мандата
директора школе, а најкасније до
11.07.2016. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
историје, дипломирани историчар.
ОСТАЛО: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумечење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат
мора да има занимање према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012). Кандидат мора да испуњава
услове прописане чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан
да пре доношења одлуке о избору обави проверу
психолошких способности за рад са децом и ученицима код Националне службе за запошљавање.
Пријаве са одговарајућом документацијом (доказ
о стручној спреми, оверена копија дипломе, доказ
о броју бодова из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина и професионалне праксе и уверење о држављанству-оверена копија, не
старије од 6 месеци), доставити на адресу школе. Доказ о здравственој способности (лекарско
уверење) доставља се пре закључења уговора о
раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
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наука и образовање

ош „бранко радиЧевиЋ“
Велика Моштаница, 10. октобар 10
тел/факс: 011/8075-434, 8075-680

Професор основа информатике и
рачунарства

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање: на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
или специјалистичке академске студије) у складу
са Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
да поседује стручну спрему у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника
који изводе образовно - васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/2012); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Кандидати уз пријаву на
конкурс достављају: диплому или оверен препис
дипломе о одговарајућем образовању; уверење
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (подноси се
пре закључења уговора о раду); уверење да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (прибавља школа); уверење о држављанству. Пријаве
се подносе на адресу школе, на коверти назначити: „За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

оСновна школа
„иван милутиновиЋ“

ствену способност за рад са децом и ученицима,
држављанство Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат је дужан да достави: оверену копију
дипломе о одговарајућем образовању, оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених. Доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа службеним путем. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати у
поступку избора кандидата. Рок за слање пријава
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „јован цвијиЋ“

11000 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558
e-mail: os.jovancvijic@open.telekom.rs

Спремачица

Наставник хемије

са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани хемичар, професор хемије, професор
хемије и физике, професор хемије и биологије,
дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар,
смер хемијско инжењерство, професор биологије
и хемије, професор физике и хемије за основну
школу, дипломирани професор биологије и
хемије, дипломирани хемичар-професор хемије,
дипломирани професор хемије-мастер, професор
физике-хемије, професор географије-хемије, професор биологије-хемије, дипломирани професор
физике-хемије, мастер, дипломирани професор
биологије-хемије, мастер, дипломирани педагог
за физику и хемију, дипломирани физичар-професор физике и хемије за основну школу-мастер,
дипломирани хемичар-мастер, мастер професор
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије.
Кандидат треба да испуњава и услове утврђене у
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије следећих докумената којима доказују да испуњавају
услове конкурса: диплому о стеченом стручном
образовању, уверење о држављанству РС и извод
из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђиваности (чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ) прибавља
школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве се
достављају на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ ЗА

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа; држављанство РС; да кандидат није осуђиван
за кривична дела из чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима - уверење прибавља школа. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс
доставе: фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и уверење о држављанству
Републике Србије. Уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља школа, а доказ
о поседовању психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом доставља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају
на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

универЗитет у беоГраду
СаобраЋајни Факултет

Национална
служба
Наставник математике
са 67% радног времена, на одређено
за запошљавање

11000 Београд, Војводе Степе 305

време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа:

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено
време до краја текуће школске
године

Доцент за ужу научну област
Економија и маркетинг у
саобраћају и транспорту

са 33% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05) и Статутом
Саобраћајног факултета. Рок за пријављивање
је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, дипломе, списак
радова и радове) доставити на адресу Факултета.

Програми
Наставник физике
правништва
–на одређено
са 70% радног времена,
време до краја текуће школске
ање године
у пракси
Наставник енглеског језика

на одређено време од 5 година

Шанса за младе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати треба да поседују
одговарајућу стручну спрему предвиђену Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012).
Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/2011), да има психичку, физичку и здрав-
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11271 Сурчин, Братства и јединства 1
тел. 011/8440-120
е-mail: vuksur@yаhoo.com

виСока ГраЂевинСко
ГеодетСка школа
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178

Вишњица, Маршала Тита 101
тел. 011/2773-965

Шанса за
младе

ош „вук караЏиЋ“

Школа је знање,
посао је занат
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Предавач струковних студија за
ужу научну област Архитектура
на одређено време од пет година
2 извршиоца

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВА

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и
услове предвиђене Законом о високом образовању (чл. 63 став 2) и нормативним актима школе; завршен архитектонски факултет и стучни
назив: дипломирани инжењер архитектуре, академски назив магистар наука. Уз пријаву приложити: биографију, списак радова и оверене преписе свих диплома (факултета, магистратуре), на
адресу школе.

НАЈКРАЋИ П
ДО ПОСЛА
национална служба за
запошљавање

Национална с
преквалификације
за запошља
доквалификације
Стекните
конкурентСку
предноСт

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Обуке и субвенције (за запошљавање)

Друштвена

наука и образовање

академија
лепиХ уметноСти
11000 Београд, Таковска 49а

Реизбор у наставничко звање,
ужа уметничка област Цртање и
сликање

предшколСка уСтанова
„11. април“
11070 Нови Београд
Народних хероја 12а
тел. 011/2671-861

ош „20. октобар“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 138

Професор разредне наставе

Стручни сарадник-педагог

УСЛОВИ: учитељски факултет, положен стручни
испит, односно испит за лиценцу.

УСЛОВИ: магистар уметности, референце за избор
у наставничко звање, способност за наставни
рад. Сви кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/07, 97/08,
44/2010) и Статутом АЛУ. Пријаве са пратећим
прилозима подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања, на адресу: Београд, Таковска 49а.

УСЛОВИ: II или I степен високих студија, филозофски факултет-група за педагогију-општи смер.

Професор разредне наставе

ГеодетСка
теХниЧка школа

Административни радник

Сарадник-социјални радник

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: II или I степен високих студија, факултет политичких наука, смер социјални рад и
социјална политика.

на одређено време до 6 месеци

11000 Београд, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

УСЛОВИ: VI, IV или III степен стручне спреме,
друштвени смер.

Наставник математике

Возач за превоз хране, веша и
потрошног материјала

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: високо образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и стручна
спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама; да кандидат
испуњава услове прописане у чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву кандидат подноси: биографске податке,
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне спреме, односно уверења
ако иста није издата; уверење о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење подноси избрани кандидат пре закључења уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности. Рок за подношење пријава са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

виСока ЗдравСтвена
школа СтруковниХ
Студија у беоГраду
11080 Земун, Цара Душана 254

Наставник практичне наставе област Медицина, ужа научна
област Јавно здравље

на одређено време, са 35% радног
времена
УСЛОВИ: медицински, економски факултет,
искуство у настави или струци 3 године.

Наставник практичне наставе област Друштвено-хуманистичке
науке, ужа научна област
Економија
на одређено време, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: економски факултет, искуство у настави
или струци 3 године.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о високом образовању, Статутом Школе
и Правилником о систематизацији радних места.
Обука
заса биографијом, овереним
Пријаве на
конкурс,
дипломама,
уверењем
активно о држављанству и другим
прилозима којима кандидат доказује да испуњава условетражење
конкурса, подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу.
Непотпунепосла
и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати.

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, технички смер, возачка дозвола „Б“ и „Ц“ категорије.
ОСТАЛО: Писане пријаве доставити искључиво
поштом на наведену адресу, са назнаком радног
места за које се кандидат пријављује. Уз пријаву
доставити: доказ о стручној спреми и уверење о
држављанству (фотокопије морају бити оверене
и не старије од 6 месеци). Изабрани кандидат је
дужан да достави лекарско уверење и санитарну
књижицу пре заснивања радног односа.

ош „вук караЏиЋ“
11253 Сремчица, Школска 4
тел. 011/2523-114, 2522-718
e-mail: psvukk@open.telekom.rs

Наставник разредне наставе
Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано
Законом о основама система образовања и васпитања, Правилником о врсти и степену стручне
спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у школи; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин
Републике Србије. Пријаве на конкурс, са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос,
достављају се на адресу школе, са назнаком: „За
конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Испуњеност услова из тач. 2 доказује
се приликом пријема у радни однос, а доказ о
испуњености услова из тач. 3 школа прибавља
службеним путем. Кандидати су дужни да школи
уз пријаву на конкурс доставе: писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених или венчаних. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

на одређено време до повратка
одсутних запослених
2 извршиоца
УСЛОВИ: учитељски факултет.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Пријаве слати на наведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“.

предшколСка уСтанова
„бошко буХа“
11000 Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или више образовање за васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, без обзира на радно
искуство; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.

Медицинска сестра-васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

Медицинска сестра васпитачприправник

на одређено време до 24 месеца,
лице које први пут заснива радни
однос или лице које је радило
краће од времена утврђеног за
приправнички стаж
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, васпитачки смер, без обзира на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом - уверење о здравственој способности;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.

Спремачица

са пробним радом до 4 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна шкослужба
ла, без обзираНационална
на радно искуство;
уверење о
здравственој способности;
да
кандидат није
за
запошљавање
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије.

06.03.2013. | Број 507-508 |

17

наука и образовање

Васпитач-приправник

на одређено време до 24 месеца,
лице које први пут заснива радни
однос или лице које је радило
краће од времена утврђеног за
приправнички стаж
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача на студијама првог степена или студијама другог степена или студијама у трајању од три године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или више образовање за васпитача; кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, без обзира на радно
искуство; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - уверење о здравственој способности; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије.

Помоћни кувар

са пробним радом до 4 месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња
школа или II степен стручне спреме, ПК радник угоститељске струке, без обзира на радно
искуство; могућа провера психофизичких и радних способности; уверење о здравственој способности; да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми
или уверење о стеченој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених (фотокопија), уверење о
држављанству (фотокопија). Уверење да кандидат није осуђиван установа прибавља службеним
путем. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања, на адресу установе, поштом или лично, у
времену од 09,00 до 15,00 часова.

школа За оСновно
обраЗовање одраСлиХ
„браЋа СтаменковиЋ“

иСправка оГлаСа
предшколСка уСтанова
„враЧар“
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/2450-287

Оглас објављен 27.02.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у броју извршилаца за радно место: медицинска сестра
у јаслама, тако што уместо: 3 извршиоца,
треба да стоји: 1 извршилац.

ош „милоје павловиЋ“
11000 Београд, Милосава Влајића 1
тел. 011/552-153

Дефектолог (наставник) приправник

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
4 извршиоца
УСЛОВИ: завршен факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, смер олигофренолошки.

Наставник енглеског језика
са 60% радног времена

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: диплома у одговарајућем занимању.

Спремачица
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: одговарајућа стручна спрема, држављанство Републике Србије, да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
се доставља доказ о стеченој стручној спреми и
уверење о држављанству. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.

ош „дринка павловиЋ“
11000 Београд, Косовска 19
тел. 011/3238-688, 3243-813

Професор математикеприправник

са 90% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, односно
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: услови према чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011). Посебни услови: високо образовање у наведеном занимању,
сходно Закону о основама система образовања и
васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
11/2012). Сви кандидати су обавезни да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа, у оригиналу или у овереном препису (не старије од
6 месеци): доказ о стручној спреми и уверење
о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
поштом или доставити лично на наведену адресу
школе.

ЗуботеХниЧка школа
11000 Београд, Станка Враза 63
тел. 011/6442-913, 7836-314
www.zts.еdu.rs

Наставник вежби и блок наставе
групе стручних предмета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Посебни услови за рад: доктор стоматологије. Степен
стручне спреме за наведено занимање предвиђен
је Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Услови конкурса
утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Статутом Зуботехничке школе.
Уз пријаву обавезно доставити: диплому (оверен
препис), уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци). Пријаву са овереним доказима о испуњавању услова конкурса
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Рок за пријаву је 8 дана. Неуредне, непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

11000 Београд, Митрополита Петра 8

Наставник математике
Наставник енглеског језика

са 45% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема на основу
члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11),
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 5/05,
4/07, 6/08, 9/09, 3/10), Правилника о врсти стручне спреме наставника који изводе образовноваспитни рад из изборних предмета у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
4/03, 9/05, 17/07, 4/09, 3/10); општи услови из
Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05), посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
52/11). Потребну документацију (биографију,
копију дипломе, копију уверења о држављанству,
копију извода из матичне књиге рођених) послати поштом или доставити на адресу школе у Митрополита Петра 8. Контакт телефон: 011/2763040. Рок за доставу документације је 8 дана од
дана објављивања.
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СпортСка ГимнаЗија
11000 Београд, Петра Чајковског 2
тел. 011/2650-754

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор
физичке културе; професор физичког васпитања
- дипломирани тренер са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут. Кандидат поред наведених услова треба да испуњава и услове из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Приликом пријављивања кандидати су дужни да поднесу доказе
о испуњености услова и кратку биографију (CV,
оверен препис дипломе, оверен препис или оригинал уверења о држављанству, извод из матичне књиге рођених, препоруке и др.). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

| Број 507-508 | 06.03.2013.

универЗитет у беоГраду
Факултет
политиЧкиХ наука
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну област
Политичка економија и финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија или да су магистри наука са
прихваћеном темом докторске дисертације; да
су претходне нивое студија завршили, појединачно, са укупном просечном оценом најмање
08,00; да имају смисао за наставни рад, као и да
испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и
93/12), Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника Универзитета у Београду. Приликом
избора узима се у обзир већа просечна оцена у
току студирања, а посебно из уже научне области за коју се кандидат бира, време трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање
светских језика. Уз пријаву приложити: биографију; оверен препис дипломе стечене у земљи

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

наука и образовање
или решење о признавању стране високошколске
исправе о одговарајућој стручној спреми; потврду
о уписаним докторским студијама или одлуку универзитета о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању светских
језика; списак радова и радове; извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити у року од 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

Факултет Спорта и
ФиЗиЧкоГ ваСпитања
11000 Београд
Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Курир-возач

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема-IV степен, радно искуство од 2 године на истим или сличним
пословима, познавање рада на рачунару, возачка
дозвола „Б“ категорије. Уз пријаву на оглас доставити фотокопије свих потребних докумената.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

виСока ЗдравСтвено
Санитарна школа
СтруковниХ Студија
„виСан“
11080 Београд, Тошин бунар 7а
тел/факс: 011/3076-470
e-mail: skola@vzsvisan.com
www.vzsvisan.com

Професор струковних студија или предавач
или сарадник (наставник вештина) за ужу
научну област:

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
више извршилаца

ОПШТЕМЕДИЦИНСКИ ПРЕДМЕТИ
више извршилаца

ОБЛАСТ ПРЕВЕНТИВНЕ
МЕДИЦИНЕ
више извршилаца

ОБЛАСТ ФИЗИКАЛНЕ МЕДИЦИНЕ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
више извршилаца

ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ
више извршилаца

ОБЛАСТ ХИГИЈЕНЕ И
МЕДИЦИНСКЕ ЕКОЛОГИЈЕ
више извршилаца

на неодређено време у звању професора струковних студија или на одређено време у звању
предавача и сарадника (наставника вештина), у
складу са Законом о високом образовању и Општим актима Школе
УСЛОВИ: VIII степен (доктор наука) за професоре струковних студија, VII/2 (магистар наука
или лекар специјалиста) степен стручне спреме за предаваче, VII/1 или VII/2 степен стручне
спреме за сараднике (наставнике вештина) из
одговарајуће области у наведеном звању и VII/1
степен стручне спреме за предавача за предмет

Енглески језик, а у складу са Законом и Општим
актима Школе. Други општи и посебни услови
прописани су Законом, Статутом и другим актима
Високе здравствено-санитарне школе струковних
студија „Висан“, Београд. Пријаве на конкурс, са
биографијом и прилозима којима кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања.

универЗитет у беоГраду
ГеоГраФСки Факултет
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Геопросторне
основе животне средине
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за
ужу научну област Просторно
планирање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
наука из уже научне области за коју се бира;
научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима са рецензијама; способност за наставни рад.

Сарадник у звању асистента
за ужу научну област Физичка
географија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из одговарајуће научне области коме
је прихваћена тема докторске дисертације, који
је претходне нивое студија завршио са укупном
просечном оценом најмање 08,00; смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Просторно
планирање (за економску групу
предмета)
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија економских
наука или магистар наука из одговарајуће научне области коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање
08,00; смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника и
сарадника утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10 и 93/12), Статутом
Универзитета у Београду и Статутом Географског факултета у Београду. Пријаве са потребним документима доставити у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса, на наведену адресу
Факултета.

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту

ош „олГа петров“

11213 Падинска Скела, Падинска Скела 9

Домар
УСЛОВИ: најмање III степен школске спреме,
струке: металске, столарске, електричарске,
водоинсталатерске или молерско-фарбарске;
оспособљеност за руковање парним котловима.

Спремачица

на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: I степен школске спреме или основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и услове
предвиђене чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011). Уз пријаву доставити: биографију са личним подацима, оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Одговарајуће лекарско
уверење се подноси пре закључивања уговора, а
доказ о неосуђиваности прибавља школа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе, на број телефона: 011/8871-763.

Факултет
драмСкиХ уметноСти
11070 Нови Београд
Булевар уметности 20
тел. 011/2140-419

Ванредни професор или доцент за
уметничку област Глума, наставни
предмет: Сценски покрет
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
драмских уметности, дипломирани глумац.

Ванредни професор или доцент
за научну област Менаџмент и
продукција позоришта, радија
и културе, наставни предмети:
Основи позоришне продукције,
Менаџмент позоришта, Стратешки
менаџмент позоришних
институција, Пласман позоришног
пројекта и Менаџмент позоришта и
извођачких уметности
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука о драмским уметностима из научне области
Менаџмент позоришта.

Ванредни професор или доцент
за научну област Русистика,
наставни предмет: Руски језик
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор књижевних наука.

Доцент за уметничку област
Филмска и телевизијска монтажа,
наставни предмети: Филмска
монтажа и Електронска монтажа
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
драмских уметности, дипломирани филмски и
телевизијски монтажер.
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Асистент за уметничку област
Снимање и дизајн звука, наставни
предмет: Снимање музике
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
драмских уметности, дипломирани сниматељ и
дизајнер звука.

Стручни сарадник за уметничку
област Глума, наставни предмет:
Сценска акробатика

Наставник цртања и сликања

оСновна школа
„краЉ петар II
караЂорЂевиЋ“

са 35% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани сликар ликовних уметности.

11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649
е-mail: kraljpetar@sbb.rs

Професор историје

са 70% радног времена

Професор разредне наставе

на одређено време

на одређено време за школску
2012/2013. годину

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, факултет
спорта и физичког васпитања, дипломирани професор физичке културе.

Професор математике и
информатике

ОСТАЛО: Избор се врши према условима за избор
наставника и сарадника који су предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета
драмских уметности.

ош „радоје домановиЋ“
11070 Нови Београд
Булевар уметности 31

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник грађанског васпитања
са 40% радног времена

Наставник енглеског језика

на одређено време до краја наставне
2012/2013. године
УСЛОВИ: стечено високо образовање, односно
образовање на студијама другог степена, VII/1
степен стручне спреме, односно мастер-академске студије, специјалистичке студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом
о високом образовању и Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника, васпитача и
стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених.

ош „лаЗа коСтиЋ“
11070 Нови Београд
Милентија Поповића 72
тел. 011/7130-656, 7130-657

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања и
Правилником о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Лаза Костић“. Уз пријаву са кратком биографијом доставити: оверену
фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије.

ГраФиЧка школа
11070 Нови Београд
Отона Жупанчича 19
тел. 011/269-69-31

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат мора да има
занимање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС-Просветник гласник“, бр. 11/2012) и да испуњава услове наведене у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да пре
доношења одлуке о избору обаве проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима, код надлежне службе за послове запошљавања. Уз пријаву кандидат треба да достави:
радну биографију; оверену фотокопију доказа о
стручној спреми (диплому или уверење, уколико диплома није издата); фотокопију уверења о
држављанству. Доказ о здравственој способности
(лекарско уверење) доставља се пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на наведену адресу школе. Непотупне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Додатне информације
могу се добити на број телефона: 011/7444-649.

„теХноарт беоГрад“
школа За машинСтво и
уметниЧке Занате
11000 Београд, Светог Николе 39
тел. 011/2415-556

Наставник физичког васпитања
са 80% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
физичке културе.

Секретар

на одређено време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник.

Наставник практичне наставе
типографије
УСЛОВИ: услови у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама.
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на одређено време до повратка
раднице са породиљског одсуства

Наставник историје

са 80% радног времена, на одређено
време преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани историчар.
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ОСТАЛО: 1. да кандидат има стечено одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Докази о испуњености услова из тач. 1 и 4 подносе
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тач. 2 овог
члана пре закључења уговора о раду. Доказ из
тач. 3 прибавља школа. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, одбацују
се закључком против ког није допуштена посебна жалба.

теХниЧка школа
„дрво арт“
11000 Београд, Цара Душана 23
тел. 011/2631-361

Наставник стручних предмета за
обраду дрвета

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Наставник стручних предмета за
обраду дрвета

са 80% радног времена, на одређено
време до краја школске 2012/2013.
године, тј. до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства за
обраду дрвета; дипломирани инжењер прераде дрвета; дипломирани инжењер шумарства за
дрвну индустрију.

Наставник стручних предмета за
област пејзажне архитектуре

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: дипломирани инжењер шумарства за
пејзажну архитектуру; дипломирани инжењер
шумарства за пејзажну архитектуру и хортикултуру; дипломирани инжењер шумарства за хортикултуру.

Наставник физике

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: професор физике; дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; професор
физике-хемије; дипломирани инжењер физике,
смер индустријска физика; дипломирани физичар
за општу физику; дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани физичар-информатичар; професор физике за средњу школу;
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну физику; дипломирани физичар-истраживач; дипломирани физичар за примењену
физику и информатику. Наставу и друге облике
образовно-васпитног рада из предмета Физика
може да изводи и: професор физике и хемије за
основну школу; дипломирани професор физике и
хемије за основну школу; дипломирани физикохемичар; дипломирани инжењер електротехнике,
смер техничка физика; дипломирани астроном,
астрофизички смер; дипломирани астроном, смер
астрофизика; дипломирани физичар - медицин-
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ске физике; дипломирани професор физике - мастер; дипломирани физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; дипломирани физичар - мастер медицинске
физике; дипломирани професор физике - хемије мастер; дипломирани професор физике - информатике - мастер; дипломирани физичар - професор физике - мастер; дипломирани физичар
- теоријска и експериментална физика - мастер;
дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; дипломирани физичар - примењена физика и информатика - мастер.

Наставник хемије

са 60% радног времена
УСЛОВИ: професор хемије; дипломирани хемичар; професор биологије - хемије; професор
физике - хемије; дипломирани инжењер хемије аналитички смер; дипломирани инжењер хемије
- биооргански смер; дипломирани хемичар опште
хемије; дипломирани хемичар за истраживање
и развој; дипломирани хемичар, смер хемијско
инжењерство; дипломирани професор хемије мастер; дипломирани хемичар - професор хемије;
дипломирани хемичар - мастер; дипломирани
професор физике и хемије - мастер; дипломирани
професор биологије и хемије - мастер; професор
географије - хемије.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава, поред
општих услова прописаних законом, и посебне
услове прописане чл. 120 и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).

Спремачица-спремач
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа; трогодишња или четворогодишња средња школа.
ОСТАЛО: Пре избора кандидата, за сва радна места наставника биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
код надлежне службе за послове запошљавања, у
термину који она одреди. Након извршене провере у надлежној служби за запошљавање, школа
ће извршити проверу идентификованих захтева
вештина, склоности и личних способности кандидата за радна места наставника стручних предмета за област обраде дрвета и пејзажне архитетктуре. Кандидат је дужан да поред оверене
фотокопије дипломе којом се потврђује стручна
спрема приложи: оригинал (или оверену фотокопију) уверења о држављанству; оригинал (или
оверену фотокопију) извода из матичне књиге рођених; оригинал (или оверену фотокопију)
уверења да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, а сходно чл. 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања (напомена: за радна места наставника);
остала документа која могу послужити приликом
доношења одлуке о избору. Лекарско уверење
да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Уверење о некажњавању прибавља школа. Пријаве са доказима (оригинали или оверене
фотокопије) о испуњавању услова доставити на
наведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ВАшА ПРАВА АДРЕСА:

http://www.nsz.gov.rs/

виСока текСтилна
Струковна школа За
диЗајн, теХнолоГију и
менаЏмент
11000 Београд, Старине Новака 24
тел. 011/3234-002

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу научну
област Машинство
УСЛОВИ: академски назив доктора наука, претходно завршен машински или технички факултет,
објављени радови, као и способност за наставни
рад. Додатне информације могу се добити на
број телефона: 011/3234-002. Кандидат приликом пријављивања подноси: пријаву на конкурс,
уверење о држављанству, оверену фотокопију
дипломе о завршеном факултету и академском
називу, доказ да није осуђиван (чл. 62 Закона о
високом образовању), биографију, списак научних, односно стручних радова и саме радове,
доказ о досадашњем раду. Пријаве са доказима о
испуњавању услова поднети у року од 8 дана од
дана објављивања, на адресу школе.

ош „петар коЧиЋ“
11080 Земун, Првомајска 79
тел. 011/2196-149

Педагошки асистент
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, оверена
фотокопија дипломе, да кандидат има уводну
обуку за педагошког асистента у организацији
Министарства просвете и науке, да је психички, физички и здравствено способан за рад са
децом, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или да није правоснажном пресудом осуђен
за кривично дело против достојанства личности
и морала, уверење о држављанству. Услови су у
складу са чл. 120, 130 и 132 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за предају
документације је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.
Контакт особа је секретар школе Доротеа Радовановић.

ош „СутјеСка“

бор

поништење конкурСа
оСновна школа
„вера радоСавЉевиЋ“

19300 Неготин
Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 542-737

Конкурс објављен 13.02.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

оСновна школа
„петар радовановиЋ“
19215 Злот
тел. 030/2561-022

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, прописан Правилником о врсти
и степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у основној школи. Сходно одредбама чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11), у радни однос у установи
може да буде примљено лице ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на оглас
приложити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о држављанству РС. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

гњиланЕ

11080 Земун, Задругарска 1
тел. 011/2611-796

Домар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11): 1. да имају одговарајуће образовање прописано чл. 47 Акта о организацији и систематизацији послова у ОШ „Сутјеска“ у Земуну
(КВ радник, IV степен или квалификовани радник); 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да
имају држављанство Републике Србије. Докази о
испуњености услова из чл. 120 став 1 тач. 1 и 4
Закона о основама система образовања и васпитања подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености
услова конкурса слати на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс“. Документа се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

поништење конкурСа
деЧји вртиЋ
„пЧелица маја“
Косовска Каменица-Велико Ропотово
38267 Ранилуг

Конкурс објављен 16.05.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

национална служба за
запошљавање

обука за активно
тражење посла
инФормиСаноСт
СиГурноСт
СамопоуЗдање

06.03.2013. | Број 507-508 |
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наука и образовање

ош „марко рајковиЋ“
Врбовац

Помоћни радник-хигијеничар
за рад у издвојеном одељењу у
Могили

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка, физичка и здравствена способност за рад;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да је кандидат држављанин Републике Србије. Уз пријаву са биографским подацима
доставити: оверену фотокопију дипломе - сведочанство о стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да кандидат није осуђиван, доказ о
здравственом стању. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Све информације у вези
са конкурсом кандидати могу да добију у школи
или на број телефона: 0280/38-102.

Ч аЧ а К

оСновна школа За
обраЗовање одраСлиХ
32000 Чачак, Жупана Страцимира 9

економСко
трГоваЧка школа
„књаЗ милош“

ош „Ђура јакшиЋ“
35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Професор разредне наставе

32300 Горњи Милановац
Вука Караџића 1
тел. 032/713-322

Наставник групе правних
предмета-приправник

за 10% радног времена, на одређено
време до краја школске године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима, држављанство РС, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред пријаве на
конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.
Лекарско уверење се доставља пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању услова слати на адресу школе. Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

јагодина

Наставник биологије

са 65% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: прописана стручна спрема, оверена
копија дипломе о завршеном факултету; држављанство РС; психофизичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе:
Жупана Страцимира 9 или лично у просторијама школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Уз пријаву кандидат прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких
способности врши Национална служба за запошљавање.

ош „ГораЧиЋи“
32232 Горачићи
тел. 032/857-326

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 40% радног времена

УСЛОВИ: прописана стручна спрема, оверена
копија дипломе о завршеном факултету; држављанство РС; психофизичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве доставити на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Уз пријаву кандидат
прилаже: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење се
доставља пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности врши Национална
служба за запошљавање.
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оСновна школа
„јоца милоСавЉевиЋ“
35204 Багрдан
тел. 035/275-108

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи и чл. 8 ст. 1 и 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља
школа); да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву кандидат треба да достави следећа
документа: краћу биографију, оверену копију
дипломе о стеченом високом образовању, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Копије морају бити
оверене. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће надлежна служба
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

оСновна школа
„јоца милоСавЉевиЋ“
35204 Багрдан
тел. 035/275-108

Директор

на мандатни период од четири године

Педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава одговарајуће услове прописане чл. 8 став 2 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), као
и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр.
6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/01, 2/09, 4/09, 9/09,
3/10, 11/12). Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству, уверење суда да се против њега не
води истрага. Документација не сме бити старија
од 6 месеци. Школа прибавља доказ по службеној
дужности да кандидат није осуђиван и доказ да
је психофизички способан за рад са ученицима
(директор врши избор кандидата које у року од
8 дана од дана истека рока за подношење пријава упућује на претходну проверу психофизичких
способности коју врши Национална служба за
запошљавање).

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, било ког
занимања, завршена обавезна уводна обука за
педагошког асистента, обавезно познавање ромског језика. Уз пријаву кандидат обавезно доставља: оверену копију дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге држављана, уверење суда да се
против њега не води истрага. Документација не
сме бити старија од 6 месеци.
ОСТАЛО: Пре закључења уговора о раду, за оба
радна места, изабрани кандидати достављају
лекарско уверење. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.
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на одређено време до повратка
запосленог са функције в.д.
директора

УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које поред општих услова утврђеним законом испуњава и посебне услове: одговарајуће
високо образовање (VII степен стручне спреме)
из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (високо образовање
стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године или високо образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, за педагога или психолога;
да поседује лиценцу, односно положен стручни
испит за наставника, педагога или психолога;
положен испит за директора установе; најмање
пет година радног стажа у области образовања и
васпитања; држављанство Републике Србије; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Кандидат је дужан да након прописивања програма
испита за директора који доноси министар просвете, исти положи у законом предвиђеном року.
Потребна документација: извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци), извод из матичне књиге држављана (не старији од 6 месеци),
уверење суда да против кандидата није покренута истрага, нити је подигнута оптужница, лекарско уверење (не старије од 6 месеци), оверена
копија дипломе, оверена копија јавне исправе о
лиценци, односно о положеном стручном испиту
за наставника, педагога или психолога, потврда
о радном искуству, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, доказ да кандидат није под
истрагом, односно да није осуђиван за кривична
дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о осно-
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наука и образовање
вама система образовања и васпитања (школа ће
прибавити по службеној дужности), преглед кретања у служби са биографским подацима, план
рада за наредни мандатни период. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве се подносе на адресу школе. За
све информације обратити се на број телефона:
035/275-108. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

пу „милоје милојевиЋ“
35260 Рековац, Светозара Марковића 4
тел. 035/8411-470, 8411-002

Васпитач

за рад у припремном предшколском
програму, на одређено време до
07.06.2013. године
УСЛОВИ: дипломирани васпитач, у складу са чл.
121 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања.

Медицинска сестра-васпитач

за рад у јасленој групи, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (породиљско одсуство
и одсуство ради неге детета)
УСЛОВИ: средња стручна спрема, образовни
профил: медицинска сестра-васпитач; радно
искуство у занимању више од 1 године.
ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом, да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, да
има држављанство Републике Србије. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву доставити следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених. Доказ
о испуњености услова из чл. 120 став 1 тачка 2
Закона о основама система образовања и васпитања (лекарско уверење) изабрани кандидат
подноси пре закључења уговора о раду, доказ из
става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Бројеви
телефона за контакт: 035/8411-470, 8411-002.

оСновна школа
„деСпот СтеФан виСоки“
35213 Деспотовац, Рудничка 10
тел. 035/611-175

Наставник математике

на одређено време - дуже од годину
дана, али не дуже од 31.08.2014.
године, уз пробни рад најдуже шест
месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, у складу са
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван. Кандидат доставља следећу документацију: пријаву на конкурс, оверену фотокопију
дипломе о стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење да није осуђиван (издаје
СУП), уверење о држављанству. Лекарско уверење се доставља по извршеном избору. Извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и уверење да кандидат
није осуђиван не смеју бити старији од шест месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

пу „пионир“

народни муЗеј кикинда
23300 Кикинда
Трг српских добровољаца 21
тел. 0230/21-239, 22-500

35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне или академске студије) у трајању од три и четири године
или на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке струковне студије)-васпитач; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву доставити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење да се против
кандидата не води истрага и да није подигнута
оптужница, доказ из услова бр. 2 - лекарско уверење, доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Приложена документација
не сме бити старија од шест месеци. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

КиКинда

ош „јован поповиЋ“
23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Наставник хемије

са 40% радног времена

Кустос археолог
УСЛОВИ: висока стручна спрема (високо образовање на основним студијама у трајању од четири године или високо образовање на студијама
другог степена - дипломске академске студије мастер), филозофски факултет у наведеном занимању; положен стручни испит-обавеза полагања
стручног испита у законски предвиђеном року,
познавање енглеског језика; познавање рада на
рачунару, пожељно радно искуство у струци.

предшколСка уСтанова
„драГоЉуб удицки“
23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530

Помоћни радник
УСЛОВИ: да је кандидат завршио основну школу;
да је држављанин Републике Србије; да поседује
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију сведочанства о завршетку основне
школе. Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити по доношењу одлуке о избору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације могу се
добити на горенаведени број телефона.

Васпитач

на одређено време до повратка
запослених одсутних преко 60 дана
3 извршиоца

Наставник математике

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
утврђене Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09
и 52/11). Проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за послове запошљавања. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Поред пријаве за пријем у радни однос, кандидати треба да
доставе и оверене фотокопије (не старије од 6
месеци) докумената којима доказују да испуњавају услове конкурса: диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених.

Сервирка
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, куварске струке и да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад у школи на пословима
сервирке, да је држављанин Републике Србије
и да није осуђиван за кривична дела утврђена
законом. Уз пријаву на конкурс доставити: сведочанство о завршеном II степену стручне спреме,
куварске струке и следећа документа, не старија
од 6 месеци: лекарско уверење, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених. Потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкурс тражена документа доставе у оригиналу
или као оверене копије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: Кандидат са стеченим одговарајућим
високим образовањем на студијама првог степена, студијама другог степена, студијама у трајању
од три године и вишим образовањем; да је држављанин Републике Србије; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву кандидат доставља:
уверење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију дипломе о завршеној вишој школи
за образовање васпитача, односно завршеној
високој школи струковних студија за образовање
васпитача. Уверење о здравственој способности кандидат ће доставити по доношењу одлуке
о избору. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити на горенаведени број телефона.

Најкраћи пут
до посла

Сајмови
запошљавања
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КосовсКа миТровица

ош „браЋа акСиЋ“

38232 Липљан, Новице Дејановића 10

Психолог
Педагог

са 50% радног времена
УСЛОВИ: Посебни услови: у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у ОШ - VII степен стручне спреме.
Општи услови: у складу са Законом о раду, чл.
25, 26 и 27. Пријаве са потребном документацијом
(доказ о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
доказ из суда да нема сметњи за рад у образовању), у оригиналу или у овереној фотокопији,
поднети у року од 8 дана од дана објављивања,
на адресу школе, са назнаком: „За конкурс“.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) доставити пре закључења уговора о
раду. Некомплетна и неблаговремена документација неће се разматрати.

предшколСка уСтанова
„наша радоСт“
38430 Ораховац, Немањина 9
тел. 029/276-964

Зупче
тел. 028/478-113

Наставник српског језика и
књижевности
сa 17 часова недељно

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајући факултет. Уз пријаву доставити: доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду, а доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела и под условима утврђеним у ст. 1 тач. 3 чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања - прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доствити у року од 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ош „јован цвијиЋ“
Зубин Поток
тел. 028/460-001

а) Наставник српског језика
б) Наставник физике

са непуним радним временом

в) Наставник техничког и
информатичког образовања
са непуним радним временом

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће високо образовање
предвиђено чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за васпитача или
стручног сарадника, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља и лице које има:
одговарајуће образовање из чл. 8 став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен
стручни испит за директора установе и најмање
десет година рада у предшколској установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Посебни услови: доказ о образовању; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на конкурс
кандидат је у обавези да достави следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозвола
за рад) за наставника, педагога или психолога,
потврду о радном искуству на пословима васпитања; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (не старији од 6 месеци, ако је издато
пре 1. марта 2010. године); радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и организаторским способностима. Пријаве се подносе у
затворенојОбука
коверти,за
са назнаком: „За конкурс за
директораактивно
Предшколске установе“, непосредно
установи или на наведену адресу. Непотпуне и
тражење
неблаговремене пријаве неће се узети у размапосла
трање. Рок
за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
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ош „блаГоје радиЋ“

г) Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене
одсутног запосленог

д) Педагог

на одређено време ради замене
одсутног запосленог
УСЛОВИ: За сва радна места: VII степен стручне спреме, у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РСПросветни гласник“, бр. 11/12); за радна места од
а) до г): да кандидат поседује одговарајуће више
образовање у складу са чл. 145 Закона о основној
школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93,
67/93, 48/94, 22/02, 62/03, 44/03, 101/05 172/09).
Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама
система образовања и васпитања (одговарајуће
образовање, психичка, физичка и здравствена
способност за рад са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања). Уз пријаву на конкурс
приложити: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а
доказ из чл. 120 став 1 тач. 3 прибавља школа.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Некомплетна и неблаговремена конкурсна документација неће се разматрати.

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

| Број 507-508 | 06.03.2013.
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Факултет
инЖењерСкиХ наука
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-998

Наставник у звање доцента за уже
научне области Моторна возила,
аутоматика и мехатроника и
Друмски саобраћај
на одређено време 5 година

УСЛОВИ:VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05), Статута Факултета
инжењерских наука у Крагујевцу и Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату из одговарајуће научне области, биографију, списак
стручних и научних радова, као и саме радове
и уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван за кривично дело. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима доставити на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 15 дана.

оСновна школа
„Светолик ранковиЋ“
34300 Аранђеловац
Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има одговарајуће
образовање сходно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и потребну стручну спрему предвиђену Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника за радно место наставника разредне
наставе и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Наставник географије

за 85% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има одговарајуће
образовање сходно чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и потребну стручну спрему предвиђену Правилником о врсти и
степену стручне спреме наставника, стручних
сарадника за радно место наставника географије
и да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Помоћни радник на одржавању
хигијене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има одговарајуће
образовање-I степен
стручне спреме
(основна
Национална
служба
школа) и физичку и здравствену способност за
за запошљавање
рад.
ОСТАЛО: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

наука и образовање
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат мора да
приложи: оверен препис (фотокопију) дипломе о
стеченој стручној спреми и уверење о држављанству Републике Србије. Лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности
за наведена кривична дела прибавља школа.
Проверу психофизичких способности врши служба за запошљавање. Пријаву на конкурс са доказима о испуњености услова слати на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

оСновна школа
„милош обреновиЋ“
34300 Аранђеловац, Светогорска 7
тел. 034/702-095

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава и посебне услове предвиђене Правилником о организацији и ситематизацији радних места у ОШ
„Милош Обреновић“: да има вишу економску
школу или вишу пословну школу економског смера; да је држављанин Републике Србије; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања и
да поседује психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима. Уз пријаву на
конкурс кандидат прилаже следећа документа
(оверене копије): диплому о завршеном вишем
образовању, уверење о држављанству Републике
Србије и извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење прилаже само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, а доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Пријаве слати на горенаведену адресу школе.

оСновна школа
„милутин и драГиња
тодоровиЋ“
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2
тел. 034/304-205

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има завршену основну школу; да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа
по службеној дужности) и држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, тачном адресом и телефоном,
кандидат треба да достави: оверену фотокопију
дипломе (сведочанства) којом доказује одговарајућу стручну спрему; извод из матичне књиге
рођених и венчаних и уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се
подноси након доношења одлуке о избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима о
испуњености услова слати на горенаведену адресу школе.

ваша Права адреса:

http://www.nsz.gov.rs/
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народни муЗеј

36000 Краљево, Трг Светог Саве 2
тел/факс: 036/315-350, 333-004
e-mail: muzejkraljevo@gmail.com

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филозофски факултет (група за историју, археологију,
етнологију, историју уметности) или факултет
ликовних уметности; најмање три године радног искуства у области културе или науке; да
кандидат има положен стручни испит у области
заштите културних добара; да поседује организаторске способности; да не постоје законске сметње за именовање директора. Приликом пријаве
на конкурс поднети: предлог програма и развоја
установе за мандатни период од четири године;
краћу биографију која треба да садржи елементе који доказују стручност, резултате претходног
рада, односно организаторске способности; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; доказ о радном
искуству-оверену фотокопију радне књижице или
другу потврду о радном искуству у установама
културе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). Конкурс је отворен
15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају
се на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Управни
одбор Народног музеја ће у року од 30 дана од
дана завршетка конкурса извршити избор кандидата и предлог за именовање директора доставити оснивачу - Скупштини града Краљева.

уСтанова За
предшколСко
ваСпитање, обраЗовање
и иСХрану деце „радоСт“
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Директор

зовању-оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење о положеном стручном испиту за дозволу за
рад (лиценцу)-оригинал или оверена фотокопија;
4. уверење о положеном испиту за директора
(лиценца за директора); 5. потврда о раду у области образовања; 6. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима; 7. доказ о неосуђиваности; 8. уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 9.
извод из матичне књиге рођених (нови образац
са холограмом)-оригинал или оверена фотокопија. Докази из тач. 1, 2, 3, 5, 8 и 9 достављају
се уз пријаву на конкурс. Доказ из тачке 4 - уколико кандидат који буде изабран за директора не
поседује лиценцу за директора биће обавезан да
положи испит за директора у року од годину дана
од дана ступања на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта који регулише програм
обуке за директора. Доказ из тачке 6 изабрани
кандидат доноси пре закључења уговора о раду.
Доказ из тачке 7 прибавља установа. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Пријаве се достављају
поштом или непосредно у канцеларији секретара установе, на горенаведену адресу. Ближа обавештења могу се добити код секретара установе,
на број телефона: 036/611-344.

КрУшЕвац

ХемијСко
теХнолошка школа

37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/439-741

Професор физичког васпитања
Дипломирани педагог (стручни
сарадник)
Професор прехрамбене
технологије

на одређено време ради замене
одсутног радника, а најкасније до
31.08.2013. године

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом
о високом образовању („Службени гласник РС“,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење 97/08
и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године
или високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад-лиценца, обука и
положен испит за директора установе и најмање
5 година рада у установи, након стеченог одговарајућег образовања. За директора предшколске
установе може да буде изабрано и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на
студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама од три
године или вишим образовањем за васпитача,
дозволом за рад, обуком и положеним испитом за директора установе и најмање 10 година
рада у предшколској установи, након стеченог
одговарајућег образовања; психичка, физичка и
здравствена способност за рад са децом и ученицима, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, држављанство Републике Србије.
Испуњеност услова доказује се следећом документацијом: 1. биографски подаци, односно
радна биографија; 2. диплома о стеченом обра-

Помоћни наставник (лаборант)
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијско-технолошки техничар.
ОСТАЛО: одговарајуће образовање сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98,
3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 2/07, 7/08,
11/08, 5/11); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Кандидат подноси: пријаву, доказ о врсти и степену стручне спреме, доказ о држављанству, а лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
ученицима се доставља пре закључења уговора
о раду.

нсЗ позивни центар

0800 300 301
(позив је бесплатан)
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наука и образовање

иСправка и допуна
оГлаСа
Средња школа у бруСу
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

Оглас објављен 13.02.2013. године у публикацији „Послови“, мења се у делу који се
односи на потребна документа, тако да треба додати: оверена фотокопија дипломе;
ако кандидат није преузео диплому, може
и уверење о дипломирању, али не старије
од шест месеци. Кандидати који су конкурисали по овом конкурсу могу само допунити своју документацију. Ова допуна се
може извршити у року од 8 дана од дана
објављивања.

медицинСка школа

ош „војвода пријеЗда“

Наставник латинског језика

Професор техничког и
информатичког образовања

37000 Крушевац, Ћирила и Методија бб
тел. 037/440-319

за 76,67% радног времена

37212 Сталаћ, С. Синђелића 4
тел. 037/806-105

са 40% радног времена

УСЛОВИ: професор, тј. дипломирани филолог
САЈМОВИ ЗАПОШЉА
који је савладао наставни план и програм висоПрофесор енглеског језика
ког образовања из предмета латински језик у
за рад у одељењу у Мрзеници, са
трајању од најмање четири
семестра, професор
Национална
служба 10% радног времена, на одређено
класични филолог.
време

Друштвена одговорност
ПРИОРИТЕТИ У
ЗАПОШЉАВАЊУ

предшколСка уСтанова
„биСери“
37240 Трстеник, Радоја Крстића бб
тел. 037/711-134

Медицинска сестра-васпитач

Национална служба

УСЛОВИ:
треба да имају одговарајуће
за Кандидати
запошљавање
образовање предвиђено Законом о основама система образовања и васпитања - IV степен стручне
спреме, медицинска сестра-васпитачког смера;
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да су држављани Републике Србије; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца (чл. 120 ЗОСОВ). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: диплому о завршеној школи;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење да нису осуђивани и да нису
под истрагом.

Програми
приправништва –
знање у пракси
Шанса
за
Средња
школа

37260 Варварин, Светог Саве 6
тел. 037/788-369

младе

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
одговарајуће високо образовање; да поседује
лиценцу, односно положен стручни испит; положен испит за директора школе; најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије. Уз пријаву приложити:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оверен препис/фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду/уверење
о радном искуству; уверење о држављанству;
уверења издата од стране надлежних судова да
се против кандидата не води истражни или кривични поступак; краћу биографију о кретању у
служби са биографским подацима. Све исправе
које се прилажу треба да буду оверене. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
лично или на број телефона: 037/788-369.

за запошљавање

Наставник информатике
за 20% радног времена

УСЛОВИ: професор информатике, тј. дипломирани информатичар, професор математике, тј.
дипломирани математичар, смер рачунарство
и информатика, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, тј. одсеци, дипломирани инжењер за информационе системе, тј.
дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипл. инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе,
информационе системе и технологије, дипломирани инжењер информатике, тј. дипломирани
инжењер рачунарства, дипломирани економиста,
смерови: кибернетско-организациони, економска
статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и информатика или
статистика, информатика и квантна економија,
професор технике и информатике.

Спремачица

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу: уверење о држављанству, оверену
фотокопију диломе о стеченој стручној спреми,
а за наставника латинског језика и доказ да су
похађали латински језик у трајању од најмање
четири семестра. Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој способности подносе изабрани кандидати пре закључења уговора о раду,
а доказ МУП-а о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат

Обуке и субвенције (за запошљавање)

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
клијената
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ
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САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011). Кандидат уз пријаву доставља: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, лекарско уверење
(доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду). Уверење да кандидати нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања прибавља школа по службеној дужности. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

2 извршиоца

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: завршена основна школа; психичка,
физичка и здравствена способност за рад; држављанство РС; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011).
Кандидат уз пријаНационална
служба
ву доставља: оверену фотокопију дипломе о
за запошљавање
стеченој стручној спреми (сведочанство
о завршеној основној школи), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду). Уверење да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Друштвена
одговорност
лЕсКов
ац

пу „младоСт“

Људи су
Васпитач-приправник
мера успеха
на одређено време
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Прави људи
на правим
пословима

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
више, односно високо образовање за васпитаче стечено на студијама првог степена (основне
струковне или основне академске студије); студијама другог степена или студијама у трајању од
три године (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
студије); да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; држављанство Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву приложити:

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

наука и образовање
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; доказ да се против кандидата не води истрага или кривични поступак, нити
је подигнута оптужница; уверење о здравственој
способности се подноси након одлуке о избору, а
пре закључења уговора.

ош „радоје домановиЋ“
16232 Бошњаце, Иве Лоле Рибара 30
тел. 016/855-006

Директор

за мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидати имају високо образовање
из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009
и 52/11), држављанство Републике Србије, да
поседују лиценцу за наставника, педагога или
психолога, односно положен стручни испит, да
имају обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема савладану
обуку и положен испит за директора биће у обавези да исти положи у законском року), најмање
пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, да нису под истрагом и да није подигнута
оптужница. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству (не старије од 6
месеци) и извод из матичне књиге рођених издат
на новом обрасцу; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
за наставника, педагога или психолога, потврду
о радном стажу у области образовања и васпитања, лекарско уверење да је психички, физички
и здравствено способан за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци), уверење да није
осуђиван (прибавља школа службеним путем),
уверење да није под истрагом и да није подигнута оптужница, преглед кретања у служби са биографским подацима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са документацијом слати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и на број телефона: 016/855006.

народно поЗориште
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 22

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/2 или VII/1 степен стручне спреме,
факултет драмских уметности било ког смера;
филолошки или филозофски факултет; факултет
политичких наука. Кандидат треба да испуњава
услове из чл. 15 и 16 Статута Народног позоришта; да има 3 године радног искуства на руководећим пословима; да се против њега не води
кривични поступак и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; да је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност.
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
достави (оригинал или оверену копију): диплому
о стеченом одговарајућем високом образовању;
доказ о радном стажу на руководећим пословима;
уверење о држављанству Републике Србије-не
старије од 6 месеци; доказ да се не води кривични поступак; доказ да није подигнута оптужница
за кривична дела која се гоне по службеној дужности; извод из матичне књиге рођених; кратку

биографију; уверење о општој здравственој способности; предлог програма рада и развоја Позоришта. Пријаве доставити лично или поштом у
затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за
директора“, најкасније у року од 15 дана од дана
објављивања, на горенаведену адресу, са назнаком - Управном одбору. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

муЗиЧка школа
„СтаниСлав биниЧки“
16000 Лесковац, Млинска 2

Професор клавира

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар-усмерење пијаниста; дипломирани
музичар-пијаниста; академски музичар пијаниста.

поништење оГлаСа
медицинСка школа

Професор соло певања

16000 Лесковац
Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3437-635

са 30% радног времена

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани музичар-усмерење соло певач; дипломирани
музичар-соло певач; дипломирани музичар-концертни и оперски певач; академски музичар-соло
певач.

Помоћни радник

иСправка оГлаСа
медицинСка школа

УСЛОВИ: II степен стручне спреме.

16000 Лесковац
Боре Димитријевића Пиксле 1
тел. 016/3437-635

Оглас објављен 13.02.2013. године у публикацији „Послови“, за радна места: професор српског језика и књижевности и
наставник здравствене неге, исправља се
у последњем ставу, где се бришу чл. 121 и
122 Закона о основама система образовања
и васпитања, као и услови за заснивање
радног односа.

оСновна школа
„јоСиФ коСтиЋ“
16000 Лесковац

Наставник информатике и
рачунарства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање (висока стручна спрема у наведеном
занимању, по Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи); да има физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да
се против кандидата не води кривични постпупак. Лекарско уверење доставиће кандидат који
буде примљен, пре закључења уговора о раду, а
проверу психофизичких способности извршиће
Национална служба за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места предвиђени су Законом о раду и Законом о основама
система образовања и васпитања. Према Закону о основама система образовања и васпитања
потребно је да лице има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (за радно место: професор), односно лекарско уверење да је лице
способно за рад (за радно место: помоћни радник), да није осуђивано правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 Закона; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс приложити следећа документа: диплому или уверење о дипломирању које није старије
од 6 месеци; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених. Приложена документа морају бити у оригиналу или уредно оверене
фотокопије. Избор наставника врши се након
провере психофизичких способности кандидата
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Уверење о
неосуђиваности прибавља школа по службеној
дужности, а уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Изабрани кандидат за радно
место помоћног радника пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Небалговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе.

Обука за
активно
тражење
посла

Стекните
конкурентску
поништење
оГлаСа
предност
школа За оСновно

обраЗовање одраСлиХ
„доСитеј обрадовиЋ“

16000 Лесковац

Обука за активно
Оглас објављен 06.02.2013. године у публикацији „Послови“,
поништава
се у целости.
тражење
посла

Посао се не чека,
посао се тражи
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ниш

лоЗниц а

Средња школа
мали Зворник

ГимнаЗија
„бора СтанковиЋ“

Професор математике

Наставник информационих
система и базе података

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 12
тел. 015/471-003

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи, гимназији и средњим стручним школама: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар
за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику,
дипломирани математичар-информатичар, дипломирани математичар-математика финансија.
Кандидати треба да испуњавају и друге посебне
услове: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, држављанство Републике Србије, уверење да нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа
(оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству, извод из матичне књиге, лекарско уверење о физичкој и здравственој способности),
доставити на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ош „петар враГолиЋ“
15320 Љубовија, Јована Цвијића 1

Наставник руског језика

на одређено време, а најдуже до
краја школске 2012/2013. године, за
рад у ИО: Узовница, Црнча, Селанац,
Рујевац, Грачаница, Цапарић, Горња
Трешњица, Лукића Брдо и Грчић

Наставник техничког образовања

са 75% радног времена, на одређено
време, а најдуже до краја школске
2012/2013. године, за рад у матичној
школи у Љубовији и ИО Узовница и
Врхпоље
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег смера, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; држављанство Републике
Србије; да кандидати нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 Закона о основама система образовања и
васпитања, као и да имају психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима.
Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа слати на адресу школе, у року од 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

највећа понуда
слободних послова
на једном месту
28

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27
тел. 018/527-621

са 25% радног времена

Наставник рачунарске графике и
мултимедија
са 20% радног времена

Наставник практикума 2

Наставник географије

са 10% радног времена

са 20% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11) и Правилником о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији информатичког смера по програму огледа
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.
4/06 и 2/08): професор математике и рачунарства; дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; професор информатике;
дипломирани инжењер информатике; дипломирани математичар или професор математике који
је у току студија савладао програм рачунарства и
програмирања у трајању од најмање 4 семестра;
дипломирани инжењер електротехнике или професор информатике који је у току студија савладао програм рачунарства и програмирања у
трајању од најмање 4 семестра; дипломирани
инжењер организације рада, смер за информационе системе; дипломирани инжењер рачунарства (доказ доставити уз пријаву на конкурс);
психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима (доставља се приликом
закључења уговора о раду); држављанство Републике Србије (доставља се уз пријаву на конкурс);
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа по службеној дужности); извод из матичне књиге рођених
(доставља се уз пријаву на конкурс). Вршиће се
и претходна провера психофизичких способности
кандидата од стране Националне службе за запошљавање у Нишу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „душан радовиЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45
тел. 018/206-880

Наставник техничког и
информатичког образовања
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС“, бр. 11/12): професор техничког образовања;
професор политехнике; дипломирани педагог
за техничко образовање; професор технике и
информатике; професор физике и основа технике; дипломирани педагог за физику и основе
технике; професор основа технике и производње;
професор техничког образовања и физике; професор техничког образовања и хемије; професор техничког образовања и машинства; професор техничког образовања и техничког цртања;
професор техничког образовања и медијатекар;
професор машинства; професор електротехнике; дипломирани педагог за физику и ОТО; дип-
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ломирани професор физике и основа технике
за основну школу; професор физике и основа
технике за основну школу; професор производно-техничког образовања; професор политехничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања и васпитања; професор
политехничког образовања; професор техничког
васпитања и образовања; професор техничког
образовања и васпитања; професор информатике и техничког образовања; професор технике;
професор технике и машинства; професор технике и графичких комуникација; професор технике
и медијатекарства; дипломирани физичар - професор физике и основа технике за основну школу
- мастер; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор технике и информатике - мастер;
дипломирани професор технике - мастер; мастер
професор технике и информатике; мастер професор информатике и технике.

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник
РС“, бр. 11/12): професор географије; дипломирани географ; професор географије и историје;
дипломирани професор биологије и географије;
дипломирани професор географије и информатике; професор биологије - географије; професор физике - географије; професор географије
- информатике; дипломирани професор географије - мастер; дипломирани географ - мастер;
мастер географ; мастер професор географије;
мастер професор биологије и географије; мастер професор географије и информатике. Лица
која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани - мастер треба да имају завршене
основне академске студије студијског програма:
географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије биологије и географије или двопредметне студије географије и
информатике.
ОСТАЛО: Наставу наведених предмета могу да
изводе и лица која су завршила двопредметне
студије на факултету, ако су на том факултету
савладала програм из тих предмета у трајању
од осам семестара. Кандидат уз пријаву треба да
достави: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења/
потврде да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. По истеку рока за подношење пријава, за све кандидате који су благовремено доставили исправну и потпуну документацију,
школа ће прибавити од надлежног органа доказ
из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. У поступку
одлучивања о избору кандидата, директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну
проверу психофизичких способности, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. У року
од 8 дана од дана добијања резултата провере,
директор прибавља мишљење школског одбора.
Одлуку о избору кандидата директор доноси у
року од 8 дана од дана добијања мишљења школског одбора. Изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду, доставља уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Рок за пријаву је 15 дана.
Непотпуне и неблагоремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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поништење оГлаСа
ош „воЖд караЂорЂе“
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“, поништава се у целости.

медицинСка школа

нови па Зар

36300 Нови Пазар, Косанчићева бб
тел. 020/332-980

предшколСка
уСтанова „младоСт“

Наставник музичке уметности
са 30% радног времена

36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Наставник математике
са 17% радног времена

ош „воЖд караЂорЂе“

Медицинска сестра-васпитач

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, завршена медицинска школа, васпитачког смера или одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије
за рад са децом јасленог узраста-васпитач); да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да
приложи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Уверење да лице
није осуђивано прибавља установа, а лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште
услове за заснивање радног односа предвиђене
чл. 8 ст. 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11), као и из ст. 4 истог закона: да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ: уверење надлежне установе).
Кандидат треба да поред општих услова из тачке
1 испуњава и посебне услове прописане чл. 2 став
1 тач. 1-6 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи: професор разредне наставе; наставник
разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или
учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; мастер
учитељ; дипломирани учитељ-мастер; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа по
службеној дужности); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: доказ о стеченом
образовању (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству РС; уверење надлежне
установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова; извод из
матичне књиге рођених. Уверења не могу бити
старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Tржиштe рада

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

предшколСка
уСтанова „младоСт“
36300 Нови Пазар, Луг 1
тел. 020/312-763

Спремачица

на одређено време до завршетка
школске 2012/2013. године
7 извршилаца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, завршена основна школа; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
кандидат треба да приложе следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стечној стручној спреми, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених. Уверење да нису осуђивани прибавља установа, а лекарско уверење се подноси
пре закључења уговора. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.

нсЗ позивни
центар

АнАлитички приступ
зАпошљАвАњу

0800 300 301
(позив је бесплатан)

УСЛОВИ: Пријављени кандидати треба да имају
одговарајуће образовање према Правилнику
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и сарадника у настави у стручним школама и да испуњавају услове из чл. 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому
о стеченој стручној спреми, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о неосуђиваности (добија се у полицијској управи). Пријаве
на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.

ош „доСитеј обрадовиЋ“
36300 Нови Пазар, Осаоница
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
за рад у издвојеном одељењу у селу
Крће
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правилнику о стручној спреми наставника и стручних
сарадника у основној школи. Кандидати су дужни
да уз пријаву доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, лекарско уверење о здравственој
способности за рад. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и на горенаведени
број телефона.

ош „алекСа ЂилаС беЋо“
Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/466-123

Професор енглеског језика

за рад у издвојеним одељењима
школе у Западном Мојстиру, Врби и
Шпиљанима, са 60% норме
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
је држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс приложити: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми.
Наставник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на висошколској установи у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Уверење о здравственом стању и психофизичкој способности за рад
са ученицима подносе се пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Професор разредне наставе

нови са д

за рад у издвојеном одељењу школе
у Драги
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом, и ако има: одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад
са ученицима; да није осуђивано правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике
Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми. Уверење о здравственом стању и о психофизичкој способности за рад
са ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са документима слати на адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 020/466-123, 063/1025-948.

ост

предшколСка уСтанова
„мадаГаСкар“
21000 Нови Сад, Футошка 119
тел. 021/6613-512

Директор
УСЛОВИ: висока стручна спрема-VII степен, радно искуство у области обрзовања и васпитања
најмање 5 година. Посебни услови: познавање
рада на рачунару и знање енглеског језика. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
су држављани Републике Србије, да имају општу
здравствену способност, да нису осуђивани за
кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци или за кривично дело које их
чини неподобним за обављање послова у установама образовања, диплома о завршеном степену стручне спреме, пет година радног искуства
у струци. Кандидати прилажу: пријаву са основним биографским подацима и досадашњем раду
у струци, доказе о испуњавању услова конкурса
(оригинална документа или оверене фотокопије).
Пријава са документацијом подноси се у року
од 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

поништење конкурСа
економСко-трГовинСка
школа
36300 Нови Пазар, 28. новембар бб
тел. 020/318-239

Конкурс објављен 13.02.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

Шанса за младе

Школа је знање,
посао је занат
30

21230 Жабаљ, Николе Тесле 40
тел. 021/831-057

Директор

на период од 4 године

Васпитач

на одређено време до краја школске
године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, у складу са
Правилником о врсти стручне спреме васпитача, стручног сарадника предшколских установа,
радно искуство 1 година. Уз пријаву кандидати су
дужни да доставе краћу биографију и фотокопију
дипломе. Рок за пријављивање је 7 дана.

поЉопривредни
Факултет
21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Лаборант

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, смер српски језик
и књижевност; три године радног искуства на
руководећим местима у области културе; држављанство Републике Србије; општа здравствена
способност; да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у установи културе. Уз пријаву на конкурс доставити:
биографију са наводима о досадашњем радном
искуству, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију радне књижице, уверење о општој
здравственој способности, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству које не
сме бити старије од шест месеци, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених које не сме бити старије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења о
некажњавању које не сме бити старије од шест
месеци. Рок за пријављивање је 15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор и именовање директора Општинске
народне библиотеке „Вељко Петровић“ Жабаљ“.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња хемијско-технолошка школа, смер
хемијски лаборант; радно искуство 1 година, пробни рад 3 месеца. Кандидати треба да
испуњавају услове утврђене Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09). Уз пријаву
доставити доказе о испуњености услова по овом
огласу, а нарочито биографске податке. Пријаве
слати на наведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

реГионални
центар Заслужба
Национална
проФеСионални раЗвој
ЗапоСлениХ за
у запошљавање
обраЗовању
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2
тел. 020/322-822

општинСка народна
библиотека
„веЉко петровиЋ“

ГимнаЗија

21220 Бечеј, Зелена 15

Професор мађарског језика и
књижевности

поЉопривредни
Факултет

за 20% радног времена

Професор латинског језика

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну
област Уређење, коришћење и
заштита вода
УСЛОВИ: доктор пољопривредних наукаобласт пољопривредне мелиорације или доктор
техничких наука-област хидротехничке мелиорације или геодезија.

Ванредни или редовни
професор за ужу научну област
Ветеринарска микробиологија и
заразне болести животиња

на мађарском наставном језику, за
20% радног времена

Професор математике

на мађарском наставном језику, за
20% радног времена

Професор српског језика и
књижевности

за 88% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
запосленог

САЈМОВИ
Школски психолог
за 50% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног
ЗАПОШЉАВАЊА
запосленог
УСЛОВИ: доктор ветеринарских, доктор медицинских наука-факултет ветеринарске медицине,
медицински или пољопривредни факултет.

УСЛОВИ: Кандидат мора, поред општих услова,
да испуњава и услове из чл. 8 став 2 и став 4 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да поднесе доказе о испуњавању услова (у оригиналу
или оверене фотокопије): доказ о одговарајућем
образовању и уверење о држављанству Републике Србије, као и доказ о знању мађарског језика
за радна места на којима се на мађарском језику
остварује образовно-васпитни рад. Одговарајуће
образовање је прописано одредбама Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/90,
8/11) и чл. 8 став 2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09 и 52/11). Рок за пријављивање је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
пољопривредни факултет-

Сарадник у настави за ужу научну
област Менаџмент и организација
у пољопривреди
УСЛОВИ: завршен
агроекономски смер или економски факултет.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
утврђене Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05). Уз пријаву на конкурс
кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености услова по овом конкурсу, биографске
податке, научне и стручне радове, као и доказе о
њиховом објављивању, уверење о наставку студија (за звање сарадника). Рок за пријављивање
је 15 дана. Пријаве слати на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.
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иСправка конкурСа
оСновна школа
„јан амоС коменСки“

оСновна школа
„јан колар“

Конкурс објављен 20.02.2013. године у
публикацији „Послови“, исправља се за
радна места: наставник музичке културе и
наставник енглеског језика, тако што се у
делу УСЛОВИ иза речи: образовно-васпитни програм, додају речи: словачки језик,
а иза речи: прибавља школа, додају речи:
Пријаве слати у року од 8 дана од дана објављивања.

Наставник немачког језика

21472 Кулпин, Маршала Тита 76

Факултет За европСке
правно-политиЧке
Студије
21000 Нови Сад, Народног фронта 53
тел. 021/6756-200

Наставник за област јавноправних
наука
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат из одговарајуће области и општи и посебни
услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета, способност за наставни рад. Пријаве са потребном документацијом
којом се доказује испуњеност услова конкурса,
подносе се на наведену адресу.

поништење конкурСа
ош „Ђура јакшиЋ“
21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 021/833-017

Конкурс објављен 16.01.2013. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости.

ош „Ђура јакшиЋ“
21238 Чуруг, Трг слободе 4
тел. 021/833-017

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: високо образовање стечено на студијама
другог степена у складу са Законом о високом
образовању, почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, за наставника
основне школе, педагога и психолога; дозвола за
рад за обављање послова наставника или стручног сарадника; најмање пет година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да кандидат испуњава услове прописане чл. 120 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву доставити: краћу биографију и податке о кретању у
служби, уверење о држављанству, диплому о стеченом високом образовању, доказ о поседовању
дозволе за рад (лиценца или уверење о положеном стручном испиту) и потврду о наведеном
радном стажу. Наведена документа морају бити
у оригиналу или у фотокопији овереној у основном суду или општинској управи, не старије од
шест месеци. Уз пријаву кандидат може доставити и друге прилоге којима доказује своје стручне
и организационе квалитете. Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа, а лекарско
уверење доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати поштом на наведену адресу или донети
лично у секретаријат школе, у времену од 08,00
до 12,00 сати.

оСновна школа
„Људовит штур“
21211 Кисач, Железничка 3

21425 Селенча, Вајанског 1
тел. 021/774-015

Административни радник

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

за 80% радног времена

Наставник енглеског језика у
нижим разредима

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати опште
здравствене и друге услове прописане Законом о
раду и Законом о основама система образовања и
васпитања; IV степен стручне спреме, знање словачког језика (стечено средње, више или високо образовање на словачком језику или положен
испит из словачког језика по програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве слати
на наведену адресу поштом или донети лично у
секретаријат школе.

за 60% радног времена

Наставник математике
за 60% радног времена

Наставник физике

за 60% радног времана

Дефектолог

на одређено време до 31.08.2013.
године

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2013.
године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, предвиђених Законом о раду, кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане чл. 8, 120 и 121 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09 и 52/11) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета
у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 11/2012). Уз пријаву на конкурс
доставити следећу документацију: доказ о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених, доказ о знању
словачког језика у складу са чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања,
а за педагошког асистента и доказ о завршеном
најмање уводном модулу обуке за педагошког
асистента, по програму обуке коју организује
Министарство просвете и науке. Доказ о неосуђиваности прибавља школа пре закључења уговора
о раду, а изабрани кандидат доставља уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (пре закључења уговора о раду). Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

оСновна школа
„Ђура јакшиЋ“

Факултет Спорта и
ФиЗиЧкоГ ваСпитања
21000 Нови Сад, Ловћенска 16
тел. 021/45-088/лок. 124

Наставник (сва звања) за
ужу област Основне научне
дисциплине у спорту и физичком
васпитању, група предмета:
Активности у природи
на одређено време 60 месеци

Доцент за ужу област Светски
језици (енглески)
на одређено време 60 месеци

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), Статутом и
Правилником о организацији и систематизацији
послова Факултета спорта и физичког васпитања
у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета
у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс
достављају: оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са
неопходним елементима за писање извештаја,
списак стручних и научних радова, као и саме
радове.

виСока поСловна школа
СтруковниХ Студија
21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

Предавач за ужу научну област
Рачуноводство и финансије,
наставни предмет: Управљање
ризицима

21241 Каћ, Краља Петра I 9
тел. 021/6213-015

Стручни сарадник-педагог школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 130 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09) и Правилником о систематизацији послова
ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ, као и услове прописане
чл. 5 Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Као
доказе о испуњавању услова конкурса кандидати
су дужни да уз пријаву доставе оригинал, односно
оверен препис (фотокопију): уверења о држављанству, извода из матичне књиге рођених,
дипломе о завршеној одговарајућој врсти стручне спреме. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: магистар статистичких наука; најмање
пет референци из одговарајуће научно-стручне
области, објављених у категоризованим домаћим
и међународним часописим/конференцијама;
способност за наставни рад; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс поднети:
оверене фотокопије диплома о завршеним основним и последипломским студијама; биографију;
списак научних и стручних радова, као и саме
радове; доказ о држављанству. Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или
примање мита у обављању послова у високошколској установи не може стећи звање настав-
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наука и образовање
ника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати. Комисија ће у року од 60 дана од
дана истека рока за пријаву на конкурс, сачинити
извештај о пријављеним кандидатима и ставити
га на увид јавности на период од 8 дана, о чему
ће кандидати бити обавештени путем огласне
табле и сајта школе.

панЧЕво

ош „моше пијаде“
26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да су држављани Републике Србије; да
имају одговарајуће образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога
или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне
студије), у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседују дозволу за рад; савладану обуку и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора, након што министар просвете, науке и технолошког развоја донесе подзаконски акт о полагању испита за директора школе);
најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стицања одговарајућег образовања; да су психички, физички и
здравствено способни за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (доказ прибавља школа). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе:
уверење о држављанству-на старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), извод из
матичне књиге рођених-нови образац (оригинал
или оверена фотокопија), диплому о завршеном
образовању (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија), потврду о стеченом радном стажу у области образовања и васпитања, лекарско уверење
са утврђеним психичким, физичким и здравственим способностима за рад са децом и ученицима-на старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија); да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела наведена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља школа). Поред наведеног, кандидат треба у пријави
да наведе краће биографске податке и приложи податке о кретању у досадашњој служби или
радном односу, стручном и радном усавршавању.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве са документацијом
и прилозима и назнаком: „За конкурс-директор“,
достављају се на адресу школе.

Обука за
активнО
тражење
пОсла
32

предшколСка уСтанова
„полетарац“
26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054

пу „8. Септембар“

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и 3, чл. 59 и чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11).
За директора може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања за васпитача или
стручног сарадника из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања-високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05,
100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10),
почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и најмање пет година рада у установи, након стеченог
одговарајућег образовања. За директора може да
буде изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из чл.
8 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања-високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, основне струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе за радлиценце или стручног испита; савладана обука и
положен испит за директора установе (изабрани
кандидат је дужан да положи испит за директора у законом прописаном року); држављанство
Републике Србије; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе: оверену
фотокопију или препис дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију или препис документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту; оверену фотокопију радне књижице; потврду о радном искуству (потврда мора
да садржи назив послодавца, делатност којом се
бави, радно место на које је кандидат био распоређен и време трајања рада из области васпитања и образовања); уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија); оверену
фотокопију личне карте; извод из матичне књиге рођених (оригинал или фотокопија). Сва документација не сме бити старија од 6 месеци, осим
извода из матичне књиге рођених, који може
бити и раније издат, уколико је трајни. Поред
наведеног, кандидат треба у пријави да наведе
краће биографске податке и податке о кретању
у досадашњој служби. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Одлука о избору директора биће донета у
року од 30 дана од дана истека рока за пријем
пријава на конкурс. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и
пријаве са прилозима у неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаве слати
поштом на горенаведену адресу или непосредно
предати установи, сваког радног дана, у времену
од 08,00 до 13,00 часова, у затвореној коверти, са
назнаком: „Конкурс за избор директора“. Додатне
информације о конкурсу могу се добити од секретара установе, на број телефона: 013/2100-054.
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пироТ
18320 Димитровград, Светосавска 2
тел. 010/361-087

Васпитач

2 извршиоца

Васпитач

на одређено време до повратка
радника који обавља дужност
директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 39
тачка 2 Закона о предшколском васпитању и
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10); психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Документација: извод из матичне
књиге рођених, доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству), оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању. Пријаве послати на горенаведену
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

пож арЕвац

економСко-трГовинСка
школа
12000 Пожаревац

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време до повратка
запослене (одсутне по чл. 79 Закона о
раду), са 30% радног времена
УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, проф. српског
језика и књижевности, проф. српске књижевности и језика, проф. српске књижевности и језика
са општом књижевношћу, дипл. филолог за књижевност и српски језик, дипл. филолог за српски
језик и књижевност и друго по Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Наставник економске групе
предмета, за предмет: Обука у
бироу

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 30% радног времена
УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, дипл. економиста
(сви смерови).

Наставник економске групе
предмета, за предмете: Савремена
пословна кореспонденција,
Пословна економија
на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
са 70% радног времена

УСЛОВИ: услови из чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања, дипл. економиста (сви смерови), претходно завршен IV степен
стручне спреме, занимање: економски техничар.
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наука и образовање
ОСТАЛО: Поред општих услова и наведених
услова у погледу стручности, кандидат треба да
испуњава и друге посебне услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да има држављанство РС; уверење да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз
пријаву са кратком биографијом кандидат подноси следеће доказе: оверену фотокопију дипломе;
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оверену фотокопију). Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о
неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Избор кандидата биће извршен у року од 8 дана
од дана добијања мишљења органа управљања.
Пријаве се подносе на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

школа За оСновно и
Средње муЗиЧко
обраЗовање
„Стеван мокрањац“
12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1

Основна школа
Издвојено одељење - Кучево

Наставник клавира

са 75% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
законом, кандидати морају испуњавати и посебне услове прописане чл. 8, 120 и 121 Закона о
основама система образовања и васпитања, као
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника у настави и стручним
школама. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

иСправка оГлаСа
оСновна школа
„Свети Сава“
12000 Пожаревац
Војске Југославије 18
тел. 012/223-364

Оглас објављен 27.02.2013. године у публикацији „Послови“, за радно место: библиотекар и за радно место: наставник техничког и информатичког образовања, мења се
у делу ОСТАЛО, тако што уместо: „и услове
предвиђене Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи“, треба да стоји: „и услове
предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, бр. 11/2012)“.

ост
Национална служба
за запошљавање

оСновна школа
„Херој роСа триФуновиЋ“

економСко-трГовинСка
и машинСка школа

Наставник математике

Спремачица

12370 Александровац
тел. 012/254-435

са 66,67% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05,
2/07, 17/07...11/12), као и услове прописане чл. 8
ст. 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09
и 52/11); уверење о држављанству РС; диплома
о стеченом одговарајућем образовању. Лекарско уверење о психофизичкој и здравственој
способности за рад са децом прилаже кандидат
који буде примљен по конкурсу, пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа накнадно. Проферу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложена
документа морају бити оригинална или у овереној фотокопији, а уверење о држављанству не
сме бити старије од 6 месеци. Пријаве на оглас, са
документацијом, у року од 15 дана од дана објављивања послати на адресу школе. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена
основна школа, да кандидат испуњава услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и
52/11) и чл. 41 Правилника о организацији и систематизацији послова у Економско-трговинској и
машинској школи Кучево. Уз пријаву на конкурс
доставити: сведочанство о основном образовању,
уверење о држављанству Републике Србије и
извод из матичне књиге рођених. Уверење о
здравственој способности доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности прибавиће школа по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Доставити оригинална документа или оверене копије
истих, не старије од 6 месеци. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Рок
за пријављивање је 8 дана. Пријаве на конкурс
доставити на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс-спремачица“. Контакт телефони:
012/851-749 и 012/852-712.

предшколСка уСтанова
„полетарац“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

оСновна школа
„веЉко дуГошевиЋ“

Васпитач

12257 Турија
тел. 012/884-066, 884-088

Наставник разредне наставе

12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел. 012/851-749, 852-712

са 56% радног времена, на одређено
време ради извођења наставе по
пројекту огледа „Друга шанса“, до
краја школске 2012/2013. године, за
рад у првом циклусу Функционалног
основног образовања одраслих

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих
услова за обављање послова, уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да имају и о истом поднесу, у оригиналу или у овереној копији доказ о:
1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме:
одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне
академске студије) у трајању од три године или
на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)васпитач; 2. психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом; 3. неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од
шест месеци; 5. извод из матичне књиге рођених.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1, 4
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а из става
1 тачка 2 овог члана пре закључења уговора о
раду. Доказ из става 1 тачка 3 овог члана прибавља установа. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Ближе информације могу
се добити на број телефона: 012/7643-116.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 120 став 1 тач. 1 до 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11), Интегрални
програм обуке за остваривање функционалног
основног образовања одраслих са појединачним
модулима или одговарајуће образовање према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,
5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08,
6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/10). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому или уверење о стеченој стручној
спреми-оригинале или оверене фотокопије-не
старије од шест месеци. Доказ да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
национална служба
децом и ученицима доставља се пре закључизапошљавање
вања уговора о раду, а проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“, на
адресу шкоСАЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
ле. Документа се прилажу у оригиналу или као
оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремеСтекните
не пријаве неће се узети у разматрање. По објављивању резултата конкурса учесници могу да
конкурентСку
подигну приложену документацију у секретаријапредноСт
ту школе. За ближе информације обратити се на
бројеве телефона: 012/884-066 или 012/884-088.

за
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наука и образовање

предшколСка
уСтанова „Галеб“
12300 Петровац на Млави
Извидничка 17

ош „вук Ст. караЏиЋ“
31319 Јасеново
тел. 033/84-404

Наставник историје

Медицинска сестра-васпитач
УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен),
медицинска сестра-васпитач и најмање 1 година радног искуства. Кандидат уз пријаву мора
доставити: уверење о држављанству Републике Србије, оверену фотокопију трајног извода
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију
дипломе, лекарско уверење о општој здравственој способности, уверење да није осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11). Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пре закључивања уговора о раду, изабрани кандидат је дужан да поднесе уверење о здравственој способности за рад, док је предшколска установа дужна да по службеној дужности прибави
уверење да кандидат није осуђиван за горенаведена кривична дела. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком: „За оглас“.

пријЕпољЕ

ош „12. децембар“
36310 Сјеница, Нова бб

на одређено време до 31.08.2013.
године, са 35% радног времена
недељно

Наставник географије

на одређено време до 31.08.2013.
године, са 35% радног времена
недељно
УСЛОВИ: Кандидати за оба радна места треба да
доставе доказе (у оригиналу или оверене фотокопије) из којих се види да испуњавају услове
за пријем у радни однос предвиђене Законом
о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника.

проКУпљЕ

иСправка оГлаСа
ош „Стојан новаковиЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Оглас објављен 20.02.2013. године у публикацији „Послови“, мења се за радна места:

Професор босанског језика са
елементима националне културе

• професор математике и професор математике, са 80% радног времена, у делу који се
односи на потребно образовање и треба да
са 70% радног времена, на одређено
стоји:
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
Професор српског језика
или специјалистичке струковне студије),
на одређено време до 31.08.2013.
у складу са Законом о високом образогодине
вању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
79/08 и 44/10) и на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по проУСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Закопису који је уређивао високо образовање
ном о раду, услова прописаних Законом о основној
од 10. септембра 2005. године. Лице мора
школи и Законом о основама система образовања
да има образовање из психолошких, педаи васпитања, кандидати треба да испуњавају и
гошких и методичких дисциплина стечено
следеће услове у погледу стручне спреме: VII/1
на високошколској установи у току студија
степен стручне спреме у одговарајућем заниили након дипломирања од најмање 30
мању, према Правилнику о врсти стручне спреме
бодова и шест бодова праксе у установи,
наставника и стручних сарадника у основној шкоу складу са Европским системом преноса
ли („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бодова, професор математике, дипломибр. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07,
рани математичар, дипломирани матема4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 11/08, 2/09,
тичар за теоријску математику и примене,
4/09, 3/10). Кандидати су дужни доставити следипломирани математичар за рачунарство
дећу документацију: диплому о завршеној шкои информатику, дипломирани математили, извод из матичне књиге рођених, уверење о
чар-информатичар, професор математидржављанству, лекарско уверење да имају псике и рачунарства, дипломирани матемахичку, физичку и здравствену способност за рад
тичар за математику економије, професор
са децом и ученицима, уверење да нису осуђиинформатике-математике,
дипломирани
вани правоснажном пресудом за кривична дела
математичар-астроном, дипломирани матеутврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о осноматичар-примењена математика, дипломивама система образовања и васпитања.
рани математичар-математика финансија
(са изборним предметом: Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер професор математике и
физике, мастер професор математике и
информатике, мастер професор физике и
математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор
математике-мастер, дипломирани математичар-мастер, дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним предметом:
Основи геометрије), дипломирани математичар-професор математике, дипломирани
математичар-теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним
предметом: Основи геометрије), професор
хемије-математике, професор географијематематике, професор физике-математике,
професор математике-теоријско усмерење,
Национална служба
професор математике-теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар.
за запошљавање
Лица која су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер
Обуке
и субвенцијетреба

да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области
математике или примењене математике (са
положеним испитом из предмета: Геометрија) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и информатике.
• дефектолог-олигофренопедагог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије),
у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07,
79/08 и 44/10) и на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
од 10. септембра 2005. године. Лице мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса
бодова, професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју, дипломирани дефектологолигофренолог, мастер дефектолог који је
на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама
у менталном развоју, дипломирани дефектолог-мастер који је на основним академским студијама завршио студијаки програм
Специјална едукација и рехабилитација
особа са тешкоћама у менталном развоју,
мастер дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора, дипломирани дефектолог-мастер који је на основним
академским студијама завршио студијски
програм за специјалног едукатора, мастер
дефектолог који је на основним академским студијама завршио студијски програм
за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност, дипломирани дефектолог-мастер који је на основним академским
студијама завршио студијски програм за
специјалног рехабилитатора за вишеструку
ометеност. Кандидати су уз пријаву дужни
да доставе и потврду са факултета о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи.

Први утисак је
најважнији –
ош „дринка павловиЋ“
будите
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
испред свих Директор

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
НАЈКРАЋИ ПУТ
ДО ПОСЛА
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за период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у
складу са Законом о високом образовању („Службени глаасник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично
тумачење и 97/08), почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставника те врсте школе и подручја
рада, за педагога или психолога; дозвола за рад,
обука и положен испит за директора установе,
најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава
услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријаву доставити:
оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању, оверен препис дозволе за
рад, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству Републике Србије, радну биографију, уверење о неосуђиваности, лекарско уверење о способности за рад са децом и ученицима. Лекарско уверење доставља само изабрани
кандидат, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

за запошљавање
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наука и образовање

оСновна школа
„никодије
СтојановиЋ татко“

ош „доСитеј обрадовиЋ“

ош „иво лола рибар“

Наставник математике

Наставник историје

Наставник српског језика

на одређено време до краја школске
2012/2013. године, са 20% радног
времена (4 часа у настави)
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и уверење о држављанству.

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 8 став
2 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и да испуњавају
остале услове прописане чланом 120 став 1 тач.
2, 3 и 4 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи: доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству),
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ
да кандидат испуњава услов прописан чланом 8
став 4 Закона о основама система образовања и
васпитања.

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43

на одређено време до краја мандата
директора школе, са 95% радног
времена, за рад у издвојеном
одељењу Доња Речица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи, као и услови утврђени чл. 120 истог Закона.
Уз пријаву доставити: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству-не старије од
6 месеци, уверење о неосуђиваности, потврду да
се против истог не води кривични поступак (све
оригинал или оверене фотокопије). Лекарско
уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна
служба за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

смЕдЕрЕво

оСновна школа
„доСитеј обрадовиЋ“
11329 Враново, Михаила Аврамовића 1
тел. 026/732-227

Наставник математике

на одређено време до истека
мировања радног односа стално
запосленог, најдуже до 15.01.2017.
године
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће
образовање за наставника основне школе, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у ОШ („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр. 11/2012), као и да испуњавају
остале услове за пријем у радни однос из чл. 120
став 1 тач. 2, 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати подлежу
провери психофизичких способности коју врши
организација за запошљавање у Смедереву. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: уверење
о држављанству РС, оргинал или оверену копију
(не старије од 6 месеци ), диплому о стеченом
образовању, оргинал или оверену копију (не старије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

економСко
трГовинСка школа
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Директор

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

на одређено време ради замене
одсутног запосленог, за 7 часова у
настави

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба
да имају одговарајуће образовање из члана 8
став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена: дипломске академске
студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, у
складу са Законом о високом образовању или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године), дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит
за директора школе, најмање пет година рада у
школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања, као и
да испуњавају остале услове прописане чланом
120 став 1 ЗОСОВ, за пријем у радни однос на
пословима наставника, педагога или психолога.
Директор се бира на период од 4 године. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да доставе: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, доказ о поседовању држављанства Републике Србије, уверење да имају
физичку, психичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, доказ о радном стажу,
уверење да нису осуђивани, радну биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе.

САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је
најважнији –
будите
испред свих

теХниЧка школа

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Психолог

на одређено време до повратка
запосленог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани психолог. Кандидати треба да имају одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, да
испуњавају услове прописане Законом о раду и
чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, као и Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама. Уз
пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, уверење о положеном
стручном испиту за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Уверење да
кандидат није осуђиван по службеној дужности
прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са
чл. 130 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09 и 52/2011),
по распореду који утврди школа у сарадњи са
Националном службом за запошљавање, о чему
ће кандидати бити благовремено обавештени.
Кандидати за радна места наставника или стручних сарадника морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.
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сомбор

предшколСка
уСтанова „бамби“
25230 Кула, Јосипа Крамера 19
тел. 025/722-139

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 8 став 2 и
чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања-образовање за васпитача или стручног сарадника; студије другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005.
године; основне студије у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; дозвола за
рад, обука и положен испит за директора и најмање пет година рада у установи након стеченог
одговарајућег образовања (изабрани кандидат
који нема положен испит за директора дужан је
да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност); одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у
трајању од три године или више образовањем.
Дужност директора предшколске установе може
да обавља и лице које има наведено одговарајуће
образовање из чл. 8 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
у предшколској установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Рок за подношење молби је 15 дана
од дана објављивања, на горенаведену адресу, са
назнаком: „Конкурс за директора“. Кандидати су у
обавези да уз пријаву на конкурс доставе: оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, кратку биографију са радном биографијом, доказ о радном
стажу у области образовања и васпитања, доказ
о положеном испиту за директора, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ош „петар коЧиЋ“
25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања
за наставника основне школе, за педагога или
психолога, из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11): на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке студије)
у складу са Законом о високом образовању („Сл.
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-тумачење, 97/08,
44/10), почев од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; дозвола за рад (лиценца),
односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога; најмање 5 година рада у
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установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; држављанство Републике Србије; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Уз пријаву на
конкурс кандидат доставља оригинал или оверене фотокопије: дипломе о одговарајућем високом
образовању; лиценце, односно уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога
или психолога; потврде о радном искуству у области образовања и васпитања; лекарско уверење,
потребно за наставника, педагога или психолога;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; кратак преглед биографских података са кретањем у служби; остала документа која
могу послужити приликом доношења одлуке о
избору кандидата. Докази о испуњавању услова конкурса који немају трајни карактер не могу
бити старији од 6 месеци. Уверење да кандидат
није осуђиван прибавља школа. Изабрани кандидат ступа на дужност по окончаном поступку
избора регулисаног законом. Кандидат изабран
за директора школе дужан је да положи испит
за директора, а сходно условима прописаним
Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 15 дана.

срЕмсКа миТровица

Средња СтруЧна школа
„бранко радиЧевиЋ“
22400 Рума, Партизанска бб
тел/факс: 022/479-033, 478-408
e-mail: srednjabr.ruma@eunet.rs

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати
који испуњавају услове прописане чл. 8 став 2,
чл. 59 став 5 и чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да имају одговарајуће
високо образовање за наставника ове школе, за
педагога и психолога (чл. 8 став 2 Закона), одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008 и у
трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, да имају држављанство Републике Србије, да поседују лиценцу за рад, односно
положен стручни испит за наставника, педагога
или психолога, да имају обуку и положен испит за
директора установе (с обзиром да програм обуке за директора школе и Правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, нити је
Министарство просвете организовало полагање
испита за директора школе, пријаве на конкурс
се неће сматрати непотпуним зато што не садрже уверење о положеном испиту за директора,
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року положи испит за директора), најмање
пет година радног стажа у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Кандидати су дужни
да уз пријаву на конкурс доставе: биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе, оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом обра-
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зовању, лекарско уверење да имају одговарајућу
психичку и физичку способност за рад са децом
и ученицима (да није старије од 6 месеци), уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (да није старије од 6 месеци), уверење
да су држављани Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци),
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду
о радном стажу на пословима образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених (нови
образац-оригинал или оверена фотокопија).
Непотпуне и наблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се достављају на адресу школе, са назнаком: „За избор
директора школе“.

оСновна школа
„Слободан СавковиЋ“
22305 Стари Бановци, Грчка 31
тел. 022/351-214

Помоћни радник
УСЛОВИ: основна школа. Поред наведене стручне спреме, кандидат треба да испуњава и опште
услове предвиђене чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/2009 и 52/2011): да има одговарајуће
образовање; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа службеним путем); држављанство Републике
Србије. Уз пријаву доставити: извод из матичне
књиге рођених (не старији од 6 месеци); диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (не
старије од шест месеци); лекарско уверење (предаје се пре закључења уговора о раду). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом на адресу школе или лично,
у времену од 08,00 до 13,00 часова, у секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати.

ГимнаЗија
„бранко радиЧевиЋ“
22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-271

Професор ликовне културе
са 40% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
ликовне уметности; дипломирани сликар-професор ликовне културе; академски сликар-ликовни
педагог; дипломирани вајар-професор ликовне
културе; академски вајар-ликовни педагог; дипломирани графички дизајнер-професор ликовне
културе; академски графичар-ликовни педагог;
дипломирани графичар-професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије-професор
ликовне културе; дипломирани уметник нових
ликовних медија-професор ликовне културе;
дипломирани графичар визуелних комуникацијапрофесор ликовне културе; професор или дипломирани историчар уметности; дипломирани сликар; дипломирани вајар; дипломирани графичар;
дипломирани графички дизајнер; дипломирани
архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; лице са завршеним факултетом примењених уметности; лице
са завршеним факултетом ликовних уметности;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о некажњавању; оверен
препис/фотокопија дипломе о стеченој стручној
спреми. Уверење о здравственом стању дужан
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наука и образовање
је да донесе кандидат који на конкурсу буде
изабран. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све
пријаве са приложеном документацијом предати
у секретаријат школе, у времену од 09,00 до 12,00
часова или послати поштом на адресу школе.

теХниЧка школа
„никола теСла“

22240 Шид, Школска 1
тел. 022/712-503
e-mail: info@nts.еdu.rs Обука за

активно

Наставник машинске групе
тражење
предмета

посла
Наставник биологије
за 30% радног времена

Наставник екологије и заштите
животне средине
за 15% радног времена

Наставник филозофије
за 30% радног времена

Наставник латинског језика
за 5% радног времена

Посао се не чека,
Наставник историје
посао
се тражи
за 75% радног
времена
Наставник руског језика
за 33% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11)
и Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама („Сл. гласник РС-Просветни
гласник“, бр. 5/91...8/2011).

Национална служба
за запошљавање
Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Пословни
центри
ОСТАЛО: У радни однос
у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним закоНСЗ
ном, и ако има:
одговарајуће образовање; лице

које конкурише за радно место наставника мора
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, а лице које конкурише
за радно место спремачице мора бити на основу
налаза надлежног здравственог органа здравствено способно за обављање послова спремачице; проверу психофизичких способности за радна
места наставника извршиће Национална служба
за запошљавање; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе-за наставнике;
оверену фотокопију сведочанства о завршеној
основној школи-за спремачицу; уверење о држављанству. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа. Пријаве се шаљу
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

План за
реализацију
вашег
бизниса

ош „иво лола рибар“

сУбоТица

22400 Рума, Главна 270
тел. 022/471-863, 431-345

ХемијСко
теХнолошка школа

Помоћни радник-спремачица

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из чл. 120
24000 Суботица, Максима Горког 53
тел. 024/644-103
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011):
да има завршену основну. Кандидати уз пријаНаставник физичког васпитања
ву треба да приложе: уверење о држављанству
са 40% радног времена
Републике Србије-не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених (оригинал или овеНаставник физичког васпитања
рену копију), оригинал или оверену фотокопију
са 60% радног времена, за рад у
Друштвена
одговорност
сведочанства завршене основне школе, копију
одељењима на мађарском наставном
личне карте или очитану личну карту. Лекарјезику
Национална служба
ско уверење о психичкој, физичкој и здравствеза запошљавање
У се пре УСЛОВИ: VII/1 степен стручне
ној способностиПРИОРИТЕТИ
за рад као доказ подноси
спреме, професор физичког васпитања, дипломирани педагог
закључења уговора о раду, односно доношења
ЗАПОШЉАВАЊУ
физичке културе, професор физичке културе,
одлуке о избору кандидата и не сме бити старије
професор физичког васпитања-дипломирани
од 6 месеци. Доказ о неосуђиваности прибавиће
тренер са назнаком спортске гране, професор
школа службено. Рок за пријаву је 8 дана од дана
физичког васпитања-дипломирани организатор
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуспортске рекреације, професор физичког васпине и неблаговремене пријаве неће се разматратања-дипломирани кинезитерапеут, дипломирати. Пријаве са документацијом слати на адресу
ни професор физичког васпитања и спорта-масшколе.
тер.

предшколСка уСтанова
„јелица
СтанивуковиЋ
Национална
служба
шиЉа“
за запошљавање
22240 Шид, Мајке Јевросиме 3
тел. 022/714-052

Васпитач

Програми
Васпитач
на одређено време, за рад у Бингули
приправништва
–
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање,
знање
у пракси
односно
одговарајуће
високо образовање на
на одређено време, за рад у Шиду

студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању
од три године или на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије)-васпитач; да кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да
има психичку, физичку и здравствену способност;
да је држављанин Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству.

Шанса за
младе

ПРАВИ
У служби
ОДГОВОРИ
НА
ВАШЕклијената
ЗАХТЕВЕ
ПРАВИ
ОДГОВОРИ НА
ВАШЕ ЗАХТЕВЕ

Наставник стручних предмета у
подручју рада текстилство
са 70% радног времена

Наставник стручних предмета у
подручју рада хемија и неметали
Наставник стручних предмета у
подручју рада хемија и неметали
на одређено време до повратка
запосленог са обављања функције

Наставник стручних предмета у
подручју рада текстилство

на одређено време до повратка
запосленог са обављања функције,
за рад у одељењима на мађарском
наставном језику

Шанса за младе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове
прописане чл. 120-122 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће
образовање прописано Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94,
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03,8/03, 11/04, 5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11 и 8/2011), да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
Обуке
и субвенције
(заосуђиван
запошљавање)
са децом
и ученицима,
да није
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има држављанство
Републике Србије. На основу чл. 121 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања,
послове наставника и стручног сарадника у школи у којој се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине, осим за ромски језик,
може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на језику националне
мањине или је положило испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе.
Уз пријаву на конкурс приложити: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, доказ
о испуњености услова из чл. 121 став 7 Закона
о основама система образовања и васпитања
(за рад у одељењима на мађарском наставном
језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника извршиће се претходна провера
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
наука и образовање
психофизичких способности кандидата. Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања, применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребним документима могу се поднети лично, у секретаријату школе или на адресу
школе.

ваљЕво

поЉопривредна школа
Са домом уЧеника
САЈМОВИ
„ваЉево“
14000 Ваљево, Владике Николаја 54

тел. 014/221-557
ЗАПОШЉАВАЊА

Помоћник кувара у Дому ученика

НАЈКРАЋИ ПУТ
Материјални
књиговођа
ДО ПОСЛА

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме, кувар.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
економска школа.

Национална служба

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе доказе
зачл.
запошљавање
у складу са
120 Закона о основама система
образовања и васпитања: извод из матичне књиге рођених, оверен препис дипломе о завршеном
образовању, уверење о држављанству и лекарско уверење (по пријему у радни однос). Уверење
којим се доказује да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање шест месеци или да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против
достојанства личности и морала-прибавља школа
од надлежног органа.

Друштвена
одговорност

ваЉевСка ГимнаЗија
14000 Ваљево, Вука Караџића 3
тел. 014/221-622

Људи
су
Професор историје
са 55% радног времена, на одређено
време ради замене
одсутног
мера
успеха
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати треба да приложе:
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе,
извод из матичне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал) и уверење о држављанству.
Поред општих услова, кандидати морају испуњавати и посебне услове предвиђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у гимназији.

Први утисак је
ош „Саванајважнији
керковиЋ“
–
14240 Љиг, Светог Саве 22/а
тел. 014/3445-172, 3445-238
будите
Наставник историје
испред
са 55% радног
времена, на свих
одређено
време до краја школске 2012/2013.
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани историчар. Кандидати треба да испуњавају
услове из чл. 8 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. држављанство Републике Србије. Доказ о испуњености услова из тачке
3 прибавља школа од надлежног органа. Доказ
о испуњености услова из тачке 2 прибавља кандидат, пре закључења уговора о раду. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и
ученицима оних кандидата који уђу у ужи избор
врши надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака.
Уз пријаву доставити: кратку биографију, доказ
о врсти и степену стручне спреме-оверена фотокопија дипломе, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених.

14255 Ставе, Бобова 170
тел. 014/271-104

Ложач
УСЛОВИ: III степен стручне спреме одговарајуће
школе, машинске, електро (механичар грејне и
расхладне технике, електромеханичар за термичке и расхладне уређаје, бравар, електротехничар
аутоматике) или водоинсталатер; положен испит
за руковаоца парних котлова (оверена фотокопија уверења се доставља уз пријаву); неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од шест месеци, нити за кривично дело
против достојанства личности и морала; да је
држављанин Републике Србије. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о
држављанству, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, лекарско уверење,
доказ о неосуђиваности за поменута кривична
дела. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ош „Здравко јовановиЋ“
14206 Поћута
тел. 014/273-107

Професор хемије

теХниЧка школа
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 1
Обуке и субвенције
тел. 014/221-529
за запошљавање
Професор
физичког васпитања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
факултет физичког васпитања, дипломирани
професор физичког васпитања.

Унапредите
своје
на одређено време до краја школске
2012/2013. године
пословање
Наставник практичне наставе
у подручју рада машинство и
обрада метала

са 20% радног времена

Професор енглеског језика

на одређено време до повратка
раднице са породиљског боловања

Професор историје

са 35% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: VII степен одговарајуће стручне спреме,
сходно Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/12).

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен
машински факултет, дипломирани инжењер
машинства.

прва оСновна школа

Административни радникреферент за ученичке и
персоналне послове

Наставник математике

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверен
препис дипломе или уверења о завршеној школи; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (узима се у вишем суду); извод из
матичне књиге рођених; уверење да је кандидат
држављанин Републике Србије. Уверење о општој
здравственој способности доставиће кандидати
који заснују радни однос по поменутом конкурсу.

Једнакост
на тржишту
рада
Подршка
запошљавању особа
са инвалидитетом
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14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/225-066

на одређено време до повратка
запосленог са боловања дужег од 60
дана
УСЛОВИ: професор математике или дипломирани математичар или дипломирани математичар
за теоријску математику и примене или дипломирани математичар за рачуноводство и информатику или дипломирани математичар-информатичар или професор математике и рачунарства или
дипломирани математичар за математику економије или професор информатике-математике или
дипломирани математичар-астроном или дипломирани математичар-примењена математика или
дипломирани математичар-математика финансија (са изборним предметом: Основи геометрије)
или дипломирани информатичар или мастер
математичар или мастер професор математике
или мастер професор математике и физике или
мастер професор математике и и информатике
или мастер професор физике и математике или
мастер професор информатике и математике или
дипломирани професор математике-мастер или
дипломирани математичар-мастер или дипломирани инжењер математике-мастер (са изборним
предметом: Основи геометрије) или дипломирани математичар-професор математике, дипломирани математичар-теоријска математика или
дипломирани инжењер математике (са изборним

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

наука и образовање
предметом: Основи геометрије) или професор
хемије-математике или професор географијематематике или професор физике-математике
или професор биологије-математике или професор математике-теоријско усмерење или професор математике-теоријски смер или дипломирани
математичар и информатичар; лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне
академске студије на студијским програмима из
области математике или примењене математике
(са положеним испитом из предмета: Геометрија
или Основи геометрије) или двопредметне наставе математике и физике, односно математике и
информатике.

Наставник српског језика
са 25% радног времена

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности или професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком или професор српске
књижевности и језика или професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу или
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима или дипломирани филолог
српске књижевности са јужнословенским књижевностима или професор, односно дипломирани
филолог за српскохрватски језик и југословенску
књижевност или професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик или професор српскохрватског
језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима
или професор српскохрватског језика са источним
и западним словенским језицима или професор
српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно
русинском или румунском језику или професор,
односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност или професор југословенске
књижевности са страним језиком или дипломирани филолог за књижевност и српски језик или
дипломирани филолог за српски језик и књижевност или професор српског језика и књижевности
у одељењима за националне мањине или професор српског језика и српске књижевности или
дипломирани компаратиста или мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност
и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика)) или мастер професор језика
и књижевности (студијски програми: Српски језик
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу,
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика)).

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Златарићу, на одређено време до
31.08.2013. године
УСЛОВИ: професор разредне наставе или наставник разредне наставе или професор педагогије
са претходно завршеном педагошком академијом
или учитељском школом или професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу или
мастер учитељ или дипломирани учитељ-мастер.

Наставник физике

са 20% радног времена, на одређено
време до 31.08.2013. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор
физике или дипломирани физичар или професор физике и хемије или дипломирани педагог за
физику и хемију или професор физике и основе
технике или професор физике и математике или
дипломирани астрофизичар или дипломирани
физичар за примењену физику и информатику
или професор физике и хемије за основну школу или професор физике и основа технике за
основну школу или дипломирани физичар за при-

мењену физику или професор физике за средњу
школу или дипломирани физичар-истраживач
или дипломирани професор физике и хемије за
основну школу или дипломирани професор физике и основа технике за основну школу или дипломирани физичар за општу физику или дипломирани физичар за теоријску и експерименталну
физику или дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО или дипломирани астроном, смер астрофизика или професор
физике-информатике или дипломирани физичар-медицинска физика, дипломирани професор
физике-мастер, мастер физичар.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и да
уз пријаву приложе: оверен препис/фотокопију
дипломе или уверења о стеченом образовању,
оверен препис/фотокопију извода из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци).
Уверење да кандидат није осуђиван по службеној
дужности прибавља школа. Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, сви пријављени кандидати који испуњавају услове конкурса дужни су
да се подвргну претходној провери психофизичких способности за рад са децом и ученицима коју
врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са
чл. 130 Закона о основама система образовања
и васпитања, по распореду који утврди школа у
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ош „браниСлав нушиЋ“
Ратаје
17521 Ристовац
тел. 017/59-003, 59-035

Професор српског језика

са 95% радног времена, на одређено
време до повратка радника са
вршења функције, а најдуже до краја
школске 2012/2013. године, за рад у
школи у Буштрању
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме за наведено
занимање. Кандидат треба да испуњава и остале
услове предвиђене Законом о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011), тј. да има општу здравствену способност, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања и да има држављанство РС. Уз пријаву на
конкурс доставити: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се против
кандидата не води истрага, нити да је подигнута
оптужба и да се не води кривични поступак пред
судом (све то не старије од шест месеци), кратку
биографју, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства. Пријаве слати на адресу школе. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблагорвемене пријаве неће
бити разматране.

вршац

белоцркванСка
ГимнаЗија и
економСка школа

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-476

в ра њ Е

Професор српског језика и
књижевности

ош „наим Фрашери“

са 50% радног времена

17520 Бујановац
тел. 017/651-304

Наставник српског језика
са 18 часова недељно

Наставник српског језика

са 12 часова недељно, на одређено
време
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стручна
спрема прописана Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника („Сл.
гласник-Просветни гласник РС“, бр. 11/12); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидати нису
осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања; провера психофизичких способности у складу са законом.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству Републике Србије
(уверење о држављанству), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу, доказ о знању језика (албанског) на ком се остварује образовно-васпитни рад
у школи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року
од 8 дана од дана добијања мишљења школског
одбора. Пријаве слати на адресу школе. Ближа
обавештења могу се добити у школи или на број
телефона: 017/651-304. Пријаве са документима
доставити у року од 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању, а у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/90 и „Сл. гласник
РС-Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94, 7/96,
7/98, 3/99, 4/99, 3/2003, 4/2004, 11/2004, 5/2005,
1/2007, 7/2008 и 8/2011). За наведено радно
место, кандидат поред општих услова прописаних законом, треба да испуњава и посебне услове прописане одредбама чл. 8 и чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања: да
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике
Србије. Кандидат подноси: пријаву са краћом
биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења
о држављанству РС (не старије од 6 месеци) и
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених (нови образац). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. У току поступка одлучивања о
избору кандидата, надлежна служба за запошљавање врши проверу психофизичких способности
кандидата, стандардизованим поступком. Кандидат је дужан да приступи провери психофизичких
способности. Пријаве кандидата који не приступе
провери психофизичких способности неће се разматрати. Пријаву са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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наука и образовање

поништење дела
конкурСа
ош „Жарко Зрењанин“
26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

Конкурс објављен 12.12.2012. године у
публикацији „Послови“, поништава се у
целости за радно место: наставник биологије, са 90% радног времена. У осталом
делу конкурс је непромењен.

ЗајЕЧар

оСновна школа
„владиСлав петковиЋ
диС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник српског језика
са 22% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће
образовање из чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања: високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005.
године или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, као и да има образовање у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Просветни гласник“,
бр. 11/2012). Пријављени кандидат поред одговарајућег образовања треба да испуњава и следеће
услове: да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није

осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела из чл. 120 ст. 1 тач. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и да има држављанство Републике Србије. У поступку одлучивања о избору кандидата директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности. Уз пријаву на
конкурс која треба да садржи кратку биографију,
да ли је и где кандидат радио/ради, кандидат треба да поднесе: оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о стеченом образовању;
уверење (потврду) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Проверу
психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, по захтеву школе; уколико је кандидат тестиран у протеклих шест месеци,
потребно је да то наведе - када и где је тестиран.
Доказ о здравственој способности изабрани кандидат доставиће школи пре закључења уговора
о раду. Извештај из казнене евиденције МУП-а
школа прибавља по службеној дужности. Пријаве
са доказима о испуњавању услова подносе се у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса,
лично или на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЗрЕњанин

ош „Свети Сава“

23210 Житиште, Трг ослобођења 2
тел. 023/821-115

Радник на одржавању чистоће
(спремачица)
за рад у издвојеном одељењу у
Равном Тополовцу

УСЛОВИ: наведене послове може да обавља лице
са завршеном основном школом (I степен стручне
спреме); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела

утврђена у чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву поднети: оверену
фотокопију сведочанства, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима подноси се пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања.

ош „доСитеј обрадовиЋ“
Бочар, Трг ослобођења 4

Наставник информатике

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове из чл. 120 Закона о основама система
образовања и васпитања, а у погледу стручне
спреме услове из чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 2 и 3
Правилника о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“, бр. 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 17/07, 20/07, 1/08,
4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 и 3/10).
Кандидат је обавезан да изврши проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима код службе за запошљавање. Уз пријаву
на конкурс доставити следећу документацију:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених (нови образац), оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду, а доказ
о некажњавању прибавља школа. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на број телефона: 023/789-209.

Модеран
јавни сервис
Брз и ефикАсАн
одговор нА
зАхтеве клијенАтА
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да ли Се
Субвенција враЋа?
Пријављен сам на евиденцију Националне службе за запошљавање
и тренутно примам новчану накнаду у трајању од три месеца. Посао
је у Бечеју тешко наћи, па намеравам да се пријавим на предстојећи
конкурс за самозапошљавање и покренем сопствени посао. Моје пипи
тање је следеће - уколико остварим право на субвенцију и покрепокре
нем сопствени бизнис, које су моје обавезе и шта се дешава уколико
нађем неки исплативији посао? Да ли се субвенција враћа или мој
бизнис може да настави неко други?
У случају да вам се одобри субвенција за самозапошљавање и исплате средства, ви
сте у обавези да обављате регистровану делатност у трајању од најмање годину дана
и да за то време уплаћујете порезе и доприносе. Уколико пре истека рока од годину
дана радњу затворите, тада бисте били дужни да вратите износ исплаћених средстава
увећаних за камату која тече од дана уплате средстава.
Напомињемо да право на субвенцију за самозапошљавање не можете остварити укоуко
лико поднесете захтев и остварите право на исплату новчане накнаде у једнократном
износу.

Поставите
питања
Телефон:
011/29 29 509
Адреса:
Послови - Национална
служба за запошљавање
Дечанска 8/3
11000 Београд
e-mail:
novine@nsz.gov.rs
abacevic@nsz.gov.rs

Да ли се и у 2013. години очекује расписивање конкурса везаног за
„Прву шансу“ за дипломиране фармацеуте који су на стажу?
У овом моменту не можемо прецизно рећи које ћемо програме у оквиру функције додо
датног образовања и обука реализовати у току 2013. године. Планирано је да то буду
програми: Стручна пракса, Стицање практичних знања, Обуке за потребе тржишта
рада, Обуке на захтев послодавца и Функционално основно образовање одраслих.
Међутим, још смо у фази договора са ресорним министарством, па пратите публикапублика
цију „Послови“ и сајт НСЗ, где ће сви јавни позиви и бити објављени.
Живим у Прокупљу, где сам и пријављена на евиденцију НСЗ. УкоУко
лико се отвори конкурс за запошљавање приправника, а нађем усус
танову у којој бих радила тих годину дана, рецимо у Нишу, каква је
даља процедура? Да ли морам да се одјавим из Филијале Прокупље
и пријавим у Нишу или послодавац сам шаље документацију у фифи
лијалу у којој сам пријављена?
Место пребивалишта није ограничавајући фактор при укључивању у програм „Струч„Струч
на пракса“, дакле, без обзира што се установа налази у Нишу, можете бити укључени у
програм, наравно, уколико и ви и послодавац испуњавате услове прописане у јавном
позиву који се односи на одговарајући програм запошљавања.
Да ли је занимање пи-ар (PR) менаџера перспективно? Да ли је добро
плаћено? Ко може обављати ову врсту послова?
Углед и успех неке организације, између осталог, зависе од тога колико је она позната
јавности и у коликој мери јавност подупире њене циљеве и политику. Зато се менаџмент организација све чешће ослања на стручњаке за односе с јавношћу. Код нас не
постоји посебна школа и факултет за пи-ар менаџере. Пракса показује да се на овом
подручју најчешће запошљавају новинари. Пи-ар менаџери блиско сарађују са маркемарке
тинг сектором и осталим стручњацима на подручју економске пропаганде. Због тога
се за ово занимање често одлучују и особе које заврше економски факултет (маркетинг
смер). У принципу, важно је да особа буде високообразована, да буде посебно елоквентелоквент
на, да на најбољи могући начин представља своју организацију, да буде сналажљива
и да нема проблем са јавним наступом. При запошљавању битно је и знање енглеског
језика и рада на рачунару. У Србији није лоша понуда посла за пи-ар менаџере, а тата
кође ни тражња за послом од стране кандидата. У високоразвијеним земљама пи-ар
менаџери су специјализовани за одређене области - здравство, финансије, банкарство,
ИТ... Процес стручног оспособљавања пи-ар менаџера је код нас тек почео, па тражња
за специјализованим менаџерима још није довољно развијена. Што се тиче плаћености,
све зависи од саме организације и рада одређене особе, па се на ово питање не може
дати прецизан одговор.
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Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

нови циКлУс обУКа
Велику препреку у процесу радне интеграције особа са инвалидитетом представља неповољна квалификациона
структура. Како би поправила ово стање и овим особама омогућила да дођу до неопходних квалификација, а самим
тим и до посла, Национална служба је широм Србије покренула низ обука

С

ве је већи број занимања која особе са инвалидитетом могу
несметано да обављају, као и могућности за адаптацију
радних места. Основни концепт Националне службе за запошљавање у раду са особама са инвалидитетом је усмерен управо на обезбеђивање услова за њихово равноправно укључивање на отворено тржиште рада и афирмацију једнаких
могућности у запошљавању. Особе са инвалидитетом су укључене
у све програме које спроводи Национална служба, а с обзиром на
баријере на које наилазе имају и приоритет.
Горући проблем и велику препреку у процесу њихове радне
интеграције представља неповољна квалификациона структура.
Готово половина је без квалификација, док их је са факултетом или
вишом школом најмање, свега 5%. Како би поправила ово стање и
особама са инвалидитетом омогућила да дођу до неопходних квалификација, а самим тим и до посла, Национална служба је широм
Србије покренула нови циклус обука.
Филијала Националне службе за запошљавање у Кикинди је
средином протеклог месеца покренула обуке за 18 особа са инвалидитетом. Обуке имају за циљ да допринесу побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом и да им се стицањем додатних знања и вештина повећа шанса за проналажење посла.
У плану је реализација четири обуке чији је извођач Агенција
за образовање „Академија“ из Чачка. Обуку за помоћника зидара
ће од 20. фебруара до 21. маја 2013. године проћи пет незапослених особа са инвалидитетом из Кикинде. Теоријски део обуке ће
се спроводити у ОД „Школарац“, а практични у АД „Градитељ“ из
Кикинде. Обука за помоћника столара ће се спроводити у Сенти, за
пет полазника. Биће реализована у СЗР „Платан“ Сента-Торњош, у
периоду од 18. фебруара до 07. јуна 2013. године. У Сенти ће бити
реализована и тромесечна обука за помоћника кувара, коју ће у
угоститељској радњи „Горштак“ из Сенте похађати пет незапослених особа са инвалидитетом. У суседној Ади до 17. маја траје обука

Обука за предузетнике
У Филијали Панчево је прве месеце 2013. године обележило велико интересовање незапослених лица за оснивање приватних фирми. Од друге половине јануара, па до сада, одржана
су три циклуса обуке „Пут до успешног предузетника“, коју је
успешно савладао 91 полазник. Обуке су реализовале саветнице из Пословног центра - Марија Поповић и Ивана Мучибабић.
Уверење о похађању обуке, поред остале документације која
се подноси, обавезно је уколико се конкурише за финансијска
средства за самозапошљавање. Полазници прве обуке били су
из Панчева и околних насељених места (21 полазник), друга
обука је обухватила 25 полазника из општина Алибунар, Ковин, Опово и Ковачица, а трећа обука је окупила 45 полазника
из Панчева и околине.
Поред уобичајених пословних идеја за регистрацију (козметичко-фризерски салон, књиговодствена агенција, занатски радови у грађевинарству), истакле су се и интересантне
замисли: музички студио, производња дрвених чамаца, производња жичаних кавеза, лечење рибицама (garra rufa). Шароликост идеја, оригиналност, потреба за одређеним аспектима
пословања, добијају потврду у економији и међусобном повезивању предузетника.
Интересовање за започињање сопственог посла не јењава.
Верујемо да ће зрелост идеја и вера у њихову одрживост и ове
године омогућити егзистенцију новим предузетницима који
ће освојити тржиште и на тај начин дуго опстати у пословном
свету.
З.Максимовић
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за помоћника зидара. Похађаће је три особе са инвалидитетом, и
то у предузећу „Мобет“. Кандидати који буду успешно завршили
обуку добиће сертификат.
Национална служба за запошљавање - Филијала Сомбор ће
реализовати информатичку обуку - ECDL стандард за 23 особе са
инвалидитетом (11 из Сомбора и по шест особа из Апатина и Куле).
Обуке се организују у периоду од 25. фебруара до 28. марта 2013.
године. Циљ обуке је оспособљавање незапослених лица у области
информатичког знања и добијање међународно признатог сертификата. Овај сертификат је потврда информатичке писмености
која гарантује познавање рада на рачунару према ECDL норми.
Дужина трајања обуке је 90 часова, односно 20 часова недељно.
Извођач обуке је „НС Про груп“ ДОО Нови Сад
Филијала НСЗ у Пожаревцу организује обуку за пет особа

Енергија стваралаштва
Конкурс за Четврти београдски филмски фестивал особа са инвалидитетом - „Босифест 2013“, отворен је средином
фебруара и трајаће до 31. марта. Слоган овогодишњег фестивала, који ће бити одржан од 5. до 7. јуна, у Дому омладине
Београда, гласи „Енергија стваралаштва“, а тема је рад и живот
особа са инвалидитетом. Фестивал је такмичарског карактера,
уз ревијални део. „Босифест“ је међународни филмски фестивал особа са инвалидитетом, једини ове врсте у Југоисточној
Европи, који и ове године организује Хенди центар „Колосеум“
из Београда. До сада је у оквиру „Босифеста“ приказано преко
140 филмских остварења која се баве животом особа са инвалидитетом или су њихови аутори особе са инвалидитетом.

са инвалидитетом, на територији града Пожаревца. Ова обука за
тржиште рада се односи на стицање знања и вештина у области
вођења пословних књига. Обуке ће бити реализоване у периоду од
25. фебруара до 09. маја 2013. године. Извођач обуке је Агенција
„Успех“ из Пожаревца. Како наглашавају у Филијали Пожаревац,
обука се изводи у циљу подизања нивоа запошљивости и компетентности ове осетљиве групе незапослених лица, а у функцији
њиховог бржег укључивања у свет рада, тј. бржег запошљавања.
У Филијали Ужице средином фебруара је извршена предселекција и селекција незапослених особа са инвалидитетом у циљу
укључивања у обуку за пословне секретаре. Постојало је велико
интересовање и десет најбољих ће добити прилику да стицањем
додатног знања лакше дођу до запослења у будућем периоду. Обу-
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ка подразумева 210 часова, у периоду од 25. фебруара до 17. маја
2013. године, а извођач обуке је „НС Про груп“.
Шабачка филијала за запошљавање је покренула обуке за 10
особа са инвалидитетом. Реч је о основној информатичкој обуци
организованој за пет незапослених особа, коју изводи Агенција
„Академија“ из Чачка, у трајању од 90 часова. За време обуке полазници ће се упознати са основним информатичким пакетом
(ECDL), добијаће новчану помоћ у висини од 5.450 динара месечно,
а за путнике су обезбеђени и путни трошкови. Такође, отпочела

Професионална рехабилитација
Професионална рехабилитација омогућава особи са инвалидитетом потпунију радну и социјалну интеграцију за самостално и успешно укључивање у свет рада и остале сфере
друштвеног живота. У оквиру професионалне рехабилитације
обавља се професионално усмеравање, професионално оспособљавање и запошљавање. Професионално усмеравање омогућава особи са инвалидитетом да препозна сопствене способности и могућности у правцу образовања, оспособљавања и
запошљавања. Професионално оспособљавање за одређено занимање, у складу са верификованим програмима обуке, особу
са инвалидитетом припрема за обављање послова и задатака
одређеног занимања. Као резултат успешно спроведених претходних активности следи запошљавање - кључна компонента
професионалне рехабилитације.

је реализација и друге обуке - за књиговође, предвиђене за пет
незапослених особа са инвалидитетом економске струке, која ће
унапредити њихова знања из ове области. Обука ће трајати 360
часова, а очекивања и организатора и незапослених су позитивна
са аспекта конкурентности на тржишту рада и лакшег долажења
до посла.
Филијала НСЗ Чачак је у периоду од 18. до 20. фебруара 2013.
године почела реализацију три обуке, у које је укључено 15 незапослених особа са инвалидитетом са подручја Моравичког округа.
Обуке трају од једног до два месеца. По пет лица биће укључено
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у обуке за пословног секретара и основну информатичку обуку ECDL стандард. У Испостави Горњи Милановац почела је основна
информатичка обука - ECDL стандард за пет лица.
Укључивањем у ове обуке особе са инвалидитетом стичу додатна знања која ће им помоћи да се укључе у послове који, првенствено, одговарају њиховим могућностима и способностима. Посебно треба истаћи и захвалност полазника на указаној прилици
да, кроз стицање додатних знања и коришћењем осталих мера и
програма активне политике запошљавања, и сами постану активни чиниоци на тржишту рада.
Национална служба за запошљавање - Филијала Јагодина,
Служба Параћин, по плану и програму рада додатног образовања
организује основну информатичку обуку за пет незапослених особа са инвалидитетом са подручја општине Параћин. Обука је почела 25. фебруара, у просторијама школе страних језика „Оксфорд“,
у Параћину.
Обуке за тржиште рада се организују у циљу подизања нивоа
запошљивости и компетентности незапослених лица у функцији
њиховог бржег запошљавања.
ЦЗИ

Неповољна
квалификациона структура
Претпоставља се да особе са инвалидитетом у нашој
земљи чине око 10% популације, док је око 25% становништва
тангирано неким видом инвалидитета својих ближњих. Посао
тражи мали број људи, о чему говори и податак да је на евиденцији Националне службе 20.666 ОСИ. Препреке и проблеми
у запошљавању особа са инвалидитетом и даље постоје, али
је битно нагласити да су уложени значајни напори да се исти
отклоне. Највећи проблем је евидентно неповољна квалификациона структура особа са инвалидитетом, која се директно
одражава на њихово запошљавање. Наиме, 44% је без стручних квалификација, 51% са средњом стручном спремом и само
5% са завршеном вишом школом или факултетом. У Војводини
чак преко 50% особа са инвалидитетом нема средње образовање. Проблем може настати приликом захтева послодаваца
у погледу обезбеђивања одговарајућих кадрова, нарочито у
оквиру високог образовања. Из тих разлога особе са инвалидитетом су у оквиру Националне службе препознате као посебно
угрожена група незапослених лица. Угроженост подразумева ризик од маргинализације на тржишту рада и социјалног
искључивања, па се особе са инвалидитетом укључују у програме и мере НСЗ како би се повећале њихове компетенције и
конкурентност, у складу са захтевима тржишта рада, а у циљу
веће запошљивости.
Током претходних година, на годишњем нивоу запошљавало се од 200 до 300 особа са инвалидитетом, а од доношења Закона о запошљавању (мај 2009. године), у целој Србији
је забележено 15.240 случајева запошљавања особа са инвалидитетом. Недвосмислено је да нови закон и мере НСЗ дају
резултате.
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Олакшице за незапослене

ПЛАТИТЕ РАЧУНЕ
С ПОПУСТОМ
Приликом плаћања рачуна за струју, комуналије, као и
при куповини основних намирница, суграђани без посла
могу остварити бројне погодности

У

колико сте незапослени и питате се како можете да остварите погодности при плаћању рачуна за струју, комуналије, овери здравствене књижице, као и при куповини
основних животних намирница у супермаркетима, ево
кратког упутства где и како можете све поменуто да остварите.

Електропривреда Србије
ЕПС одобрава социјалне попусте од 35 одсто. Право на ове попусте имају корисници МОП-а (материјалног обезбеђења породице) који месечно троше до 450 киловат сати и корисници са посебним социјалним потребама, за месечну потрошњу до 350 киловат
часова, под условом да редовно плаћају електричну енергију. Корисници из ове две категорије, ако желе да остваре попуст, морају
да реше свој статус у центрима за социјални рад који евиденцију
социјалних случајева достављају дистрибуцијама.
Попуст од 35 одсто обрачунава се на износ “укупна енергија”.
Ако купац не измири рачун у року за плаћање, одобрени попуст
му се задужује у наредном рачуну. У том случају, на наредном рачуну купац има одобрење попуста за текући период и задужење
за попуст из претходног периода.
Ако купац који има право на социјални попуст од 35 одсто оствари право и на попуст од 11,89 одсто за рационалну потрошњу,
онда се укупна енергија умањује за износ социјалног попуста, па
се потом обрачуна и попуст од 11,89 процената.
Попуст за редовно плаћање обрачунава се тако што се износ
за активну електричну енергију и накнаде за обрачунску снагу и
мерно место умање за одобрени социјални попуст и рационалну
потрошњу. На тај износ се обрачунава попуст од 5 одсто који се
приказује на следећем рачуну.
Треба напоменути и да је Влада Републике Србије, на седници
одржаној 22. фебруара, донела уредбу којом се прописују критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање
статуса енергетски заштићеног купца. Услов за стицање статуса
енергетски заштићеног купца је укупан месечни приход до 12.900
динара за домаћинства са једним чланом, до 18.786 динара за домаћинства са два и три члана, до 24.672 динара за домаћинства са
четири и пет чланова и до 30.558 динара за домаћинства са шест
и више чланова. Ова уредба донета је у циљу заштите социјално
најугроженијих слојева становништва и подстицања реформе
енергетског сектора у Србији.

нати попуст од 5 одсто при плаћању. Када је у питању категорија
пензионера и домаћинстава са ниским примањима, право на 50
одсто попуста имају пензионери који примају најнижу пензију, у
складу са попустима ПИО, под условом да немају других прихода
у домаћинству и непокретну имовину, осим стана у коме станују.
Поред тога, право на 10 до 50 одсто попуста имају домаћинства у зависности од висине месечних прихода. Осим незапослених, право на попуст имају и подстанари који су закључили уговор о подстанарском односу са станодавцима, када је уговором
утврђено да комуналне производе у систему обједињене наплате ЈКП Инфостан плаћа подстанар, под условом да има пребивалиште у Београду.

Републички фонд за здравствено
осигурање (овера здравствених књижица)
Уколико су грађани по престанку радног односа корисници
новчане накнаде по решењу Националне службе за запошљавање,
могу на основу тог решења и пријаве НСЗ на обавезно осигурање
филијали према месту пребивалишта, да буду осигурани као особе које остварују надокнаду по прописима о запошљавању. Преко
родитеља и дете може бити осигурано као члан породице.
Уколико грађани нису остварили право на накнаду преко НСЗ,
а немају други сопствени основ осигурања, могу да буду осигурани као незапослени. Као доказ подноси се лична карта на увид,
фотокопија радне књижице, као и изјава о приходима по члану
породице.
Такође, Влада Србије је на горепоменутој седници донела и
одлуку да се уплати допринос за обавезно здравствено осигурање
за 16.856 запослених у 122 предузећа у реструктурирању и за чланове њихових породица, за наредна три месеца. На основу података Пореске управе, Влада се сагласила да се на терет буџета измире доспеле обавезе по основу доприноса за обавезно здравствено
осигурање, у износу од 229,7 милиона динара.

ЈКП Инфостан
Субвенцију за умањено плаћање рачуна одобрава секретаријат за социјалну заштиту и градски центар за социјални рад, у
зависности од категорије за коју се аплицира, а ЈКП Инфостан по
њиховом налогу обрачунава проценат субвенције.
Налози за укључење и искључење из система субвенције стижу почетком сваком месеца. Од тренутка када се нови корисници
субвенције унесу у систем обједињене наплате, почиње обрачунавање са субвенцијом, а корисници добијају на своје кућне адресе
уплатнице са умањеним износом.
У категорији „породица и пензионери са ниским приходима“,
којих има 25.951, плаћа се рачун са субвенцијом од 10 до 50 одсто,
у зависности од висине прихода, док 9.525 породица које припадају категорији „корисници материјалног обезбеђења и накнаде
за помоћ и негу, домаћинства са хендикепираним и тешко оболелим лицима и хранитељске породице“ плаћају рачун умањен за
50 процената. Социјално угрожени корисници који плате рачуне
до половине месеца, поред субвенција користе и унапред обрачу-
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Трговци
Компанија „Делез Србија“ у „Макси“ супермаркетима даје попуст за незапослене у току прве недеље у месецу. Попуст од 10 одсто одобрава се незапосленима који донесу потврду о незапослености из НСЗ, а у Београду и уз “бус плус” картицу за незапослене.
Попуст сваког месеца траје пет радних дана, а први следећи дани
са попустом за незапослене су од четвртог до осмог марта.
Извори: Телеграф, сајт Владе РС

национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Подршка државним предузећима у реструктурирању

ОПОРАВАК
УЗ НОВА ЗАПОшЉАВАЊА

„План подршке Владе Србије подразумева модернизацију предузећа како би могла да изађу из
процеса реструктурирања, буду самоодржива, запошљавају раднике и купе нову опрему“, најавио је
министар финансија и привреде Млађан Динкић
Након што су недавно представници Владе Србије обишли
погоне фабрике „Прва петолетка“ у Трстенику, руководство тог
предузећа представило је план инвестиција од 11 милиона евра,
са јасном анализом у коју опрему и области производње вреди инвестирати тако да се новац најбрже врати кроз извозне приходе.
„Дали смо задатак руководиоцима ‚Прве петолетке‘ да заједно
са Министарством финансија и привреде направе план како да за
годину и по дана то предузеће изађе из реструктурирања, реши
старе дугове, почне нови живот“, рекао је том приликом министар
финансија и привреде Млађан Динкић. Према његовим речима, уместо класичних субвенција које у „Првој петолетки“ надомешћују вишак трошкова над приходима, ићи ће се на улагање у
нову опрему, јер фабрика има одличне инжењере и раднике, али је
опрема стара неколико деценија.

Специјализовани систем
“Прва петолетка” је систем у коме је свака фабрика специјализована за производњу једног сегмента, тако да се производе цилиндри различитих величина и услова примене,
сервоуправљача, кочионе технике, индустријске пнеуматике, заптивних елемената, хидрауличких пумпи, а поред тога
постоји и део програма за војну индустрију. Поред производње
фабрика се бави и пројектовањем, израдом техничке документације и развојем нових компоненти, чиме се освајају нови производи и тиме отварају нова тржишта.

Индустријска производња у „Првој петолетки“ је дуго година
била водећа привредна грана и покретач развоја свега што Трстеник данас има. Компанија пролази кроз процес реструктурирања,
а руководство је већ увелико ангажовано на проналажењу стратешког партнера како би својим запосленима што пре обезбедили
сигурну будућност. У овом тренутку компанија настоји да подмлади свој кадар и привуче младе и образоване људе.

Општине Трстеник, најавио је пуну подршку локалне самоуправе,
како би компанија што пре стала на здраве ноге и наставила успешно пословање.
„Локална самоуправа ће помоћи младим људима да се запосле у свом граду, јер је то један од најважнијих циљева руководства наше општине - да се млади интелектуалци врате и запосле у
свом месту“, истакао је Алексић.
Охрабрују и подаци Регионалне привредне коморе Крушевац да је “Прва петолетка” у самом врху извозника у том региону,
према којима се скоро 80 одсто укупне реализације извози. На тај
начин компанија се сврстала међу првих пет извозника у региону,
а када је реч о извозницима из металског комплекса, „Петолетка“
је на првом месту.
Највећи купци “Петолеткиних” производа су “Камаз” и “Трест
Гидромонтаж” из Русије, “Наундорф” и “Конексан” из Немачке,
“Нојсон” из Аустрије, “Хансафлекс” и “Уско” из Италије и многи други. Поред великих серија, остварен је и квалитет производа који је
неопходан да би се постигла конкурентност и задржали купци на
светском тржишту.
„Желимо да у још већој мери сарађујемо са домаћим компанијама и да се на велика врата вратимо на домаће тржиште. Апелујемо на српску владу да подстакне коришћење производа домаћих фирми. ‘Петолетка’ може одговорити највишим захтевима
светског тржишта, али желимо да се укључимо и у производњу
за домаће компаније“, изјавио је генерални директор компаније,
Љубисав Панић.
ЦЗИ

Сарадња са НСЗ
Недавно је из „Прве петолетке“ саопштено да ће компанија
у наредном периоду запослити све дипломиране машинске инжењере из Трстеника. Предност је дата младим људима без радног искуства или са искуством до годину дана. На основу договора
са Националном службом за запошљавање и локалном самоуправом, већ је запослено шест дипломираних машинских инжењера
са евиденције НСЗ у Трстенику. Нови инжењери почели су да раде
у фабрикама ППТ Цилиндри, ППТ Кочна техника, ППТ Индустријска пнеуматика и ППТ Хидраулика.
У компанији кажу да су при крају преговори и са неколико
иностраних партнера, очекују проширење послова, па ће им нови
стручњаци сигурно бити потребни. У вези са тим, подсећајући и
на досадашњу добру сарадњу, Мирослав Алексић, председник

Бесплатна публикација о запошљавању

„Прва петолетка“ тренутно запошљава око 4.000 радника
и има одличну сарадњу са Националном службом за запошљавање, уз чију помоћ је у протеклом периоду у своје редове примила велики број нових радника. Ова сарaдња је веома
драгоцена, будући да је у последње време „Петолетка“ и једина
компанија која запошљава на подручју општине Трстеник.
„НСЗ је допринела побољшању старосне структуре запослених у предузећу, јер је један део старијих запослених
искористио могућност посебне накнаде кроз програм ‚Пет
година до пензије‘. Такође, уз нашу помоћ и сарадњу, стотину
машинских техничара је оспособљено и преквалификовано за
металоглодаче и металостругаре“, рекао је Дејан Јовановић,
директор Националне службе за запошљавање, приликом недавне посете овој компанији и нагласио да охрабрује чињеница да је више од половине обучених радника остало да ради у
фабрици.
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Вештачка интелигенција

МАШИНЕ
ПОМОЋ ИЛИ
КОНКУРЕНЦИЈА
Роботика као примењена наука налази највећу
могућу примену у данашњем индустријском
друштву, пре свега у аутоматизацији производње,
чиме се постиже огромна продуктивност.
Захваљујући њеној примени, цена индустријских
производа може да буде мања и тиме
конкурентнија на тржиштима. Примена робота у
индустријској производњи код нас још није узела
маха, чему доприносе и предрасуде да роботи
људима угрожавају радна места

Р

обот је машина коју је направио човек да би радила оно
што је научена. Постоје интелигентни роботи који могу да
прате дешавања у својој околини и на основу њих раде
баш оно што су програмирани да треба. Пример је робот
који изгледа као велика вештачка рука, а који у фабрикама из великих пећи вади посуде са растопљеним металом и
разлива га у калупе. Ова машина је научена како треба да ухвати
посуду са растопљеним металом и да је пренесе до калупа, али је
научена и да стопира цео процес ако анализом података из околине утврди да постоји неки ризик. Оно што разликује овог робота
од часовника на навијање је његова вештачка интелигенција - док
часовник увек окреће казаљке на исти начин, робот се не понаша
увек исто (када је све у реду робот ће излити ужарени метал на
предвиђено место, али ако се појави неки човек на месту изливања који би могао да страда, робот ће стопирати изливање).
Да би био способан да ради сложене послове, робот треба да
има вештачку памет, чула којима региструје дешавања у околини, делове који се покрећу и покрећу алате и самог робота и извор
енергије који напаја све ове делове. Роботи су данас још увек електромеханички - механичке делове од метала и пластике покрећу
електрични делови, а мозак робота је мали компјутер који је и сам
електрични склоп. Данас се појављују и нанороботи, микроскопске машине за које не можемо рећи да су механичке, јер делују на
молекуларном нивоу. У будућности ће роботи можда бити од крви
и меса као ми, иако их није створила природа већ човек.

Србија и роботика
„Србија и роботика, и поред јаких историјских и научних веза,
нису појмови који се нешто посебно везују један за други. Роботи
у свести наших грађана и даље представљају појам који је више
фиктиван него стваран“, каже професор др Вељко Поткоњак, шеф
ЕТФ Роботикс групе, која се бави истраживањем у обласи роботике у оквиру Одсека за сигнале и системе Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у покушају да појасни циљеве
развоја роботике и перспективе Србије у тој области. Примена
робота у индустрији је већ дужи низ година реалност, и ту нема
много мистерије. Индустријски роботи представљају роботику
данашњице. Међутим, примена робота ван индустрије, посебно
у свакодневним радњама обичног домаћинства, представља сасвим другачију причу.

„Роботика у себи спаја велики број наука и конкретно их
примењује у свом развоју (физика, програмирање, неурологија…).
Улазак компјутера у наш живот, сам по себи, представљао је револуцију која је покренула посебне гране привреде у свету, у којима се сада обрћу милиони долара. Слично се очекује од роботике
у блиској будућности. Нова роботска технолошка револуција ће
имати већи утицај на свет него она коју су изазвали компјутери у
своје време (осамдесетих година 20. века). Роботи у својој основи,
својим тренутним дизајном, још више отварају тржиште апликативног софтвера, а то је управо област у којој Србија може наћи
своје место у светским размерама“, каже Поткоњак и додаје да се
роботика на ЕТФ-у може сматрати као део такозване Београдске
школе роботике, незваничне установе чији је оснивач светски по-
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знати научник Миомир Вукобратовић и окупљени истраживачи
роботике у Србији из различитих институција.
Слободно можемо рећи да је модерна хуманоидна роботика
рођена у Београду, почевши од пионирског рада М. Вукобратовића
и његових сарадника са Института „Михајло Пупин“, шездесетих
година прошлог века. Они су поставили математичке темеље динамички уравнотеженог двоножног хода, формулишући чувену
ЗМП (Zero Moment Point) теорију. Као резултат тога, први светски
активни егзоскелет (за параплегичаре) је развијен и направљен.
Касније, велики број оригиналних резултата у области и индустријских робота и хуманоидне роботике изашао је из истраживања спроведених у Србији.

Роботи у индустрији
Роботика као примењена наука налази највећу могућу примену у данашњем индустријском друштву, пре свега у аутоматизацији производње, чиме се постиже огромна продуктивност.
Њена примена је и највећа у најразвијеним земљама света. Захваљујући њеној примени цена индустријских производа може да
буде мања и тиме конкурентнија на тржиштима.
„Роботи су најчешће у употреби у војном сектору, за возила
и летелице без посаде, онда долазе роботи у медицини, индустријски роботи, играчке и роботи за едукацију. Постоје различите
класификације робота, односно роботних система, док се неке врсте класификују према подручју њиховог коришћења. На пример,
они који се попут усисивача налазе у домаћинству. Важну улогу
роботика игра у аутоматизацији енергетског сектора. Пре две-три
деценије било је дискусија о томе да роботи одузимају посао радницима. Са данашње тачке гледишта, исти системи креирају радна места“, каже др Душко Лукач, стручњак за роботику и редовни
професор Универзитета примењених наука у Келну, и напомиње
да сектор роботике само у Немачкој осигурава око три милиона
радних места и помаже у креирању нових.
Жељко Крстивојевић, инжењер електротехнике из Ваљева,
међу првима у Србији, пре пет година, почео је да се бави индустријским роботима. У његовој фирми ради свега седам људи, а роботима снабдевају све земље у окружењу и северну Грчку.
Примена робота у индустријској производњи код нас још није
узела маха, а томе, вероватно, доприносе и предрасуде да роботи
људима угрожавају радна места. Мала ваљевска фирма „Робо-

такт“ међу пионирима је у развоју роботике у Србији, а пласира их
у земље у окружењу и северну Грчку. Један робот вари металне
конструкције за намештај, а други пакује производе фармацеутске индустрије. Ваљевски стручњаци мале фирме „Роботакт“ осмислили су и робот који у производњи стилског намештаја ради
дуборез. На јапанске или западноевропске роботе са инсталираним оперативним системом у Ваљеву се монтира додатна опрема
и оно што машину чини „паметном“ - апликативни софтвер.
Индустријским роботима Жељко Крстивојевић, дипломирани
инжењер електротехнике и оснивач „Роботакта“, бави се пет година. Стручно се усавршавао у Немачкој и Словенији. Крстивојевић
каже да нема разлога да се људи плаше машина, јер им машине
помажу да буду продуктивнији и квалитетнији у сваком смислу.
Он је направио и робот за демонтажу неексплодираних убојних
средстава. Апликативни софтвер за, без сумње, хуману машину,
Крстивојевић је развио са Техничко-ремонтним заводом из Крагујевца. Нема наменске индустрије у свету која је не би применила.
Ђорђе Макевић, робот програмер у фирми „Роботакт“, каже да
је код сваког програма најтежи почетак, јер је потребно време како
би се савладао систем. Аутоматизација производње, пре свега у
конзумној индустрији, тренд је и у Србији, мада предрасуда да ће
роботи угрозити људима радна места, кажу, још увек има.
А.Б.

Успон робота
Какав ће утицај имати аутоматизација, тзв. успон робота, на плате и запосленост у наредним деценијама? У раном деветнаестом
веку Дејвид Рикардо писао је о могућности да машине замене људски рад, а Карл Маркс га је следио. Отприлике у исто време лудисти
су уништавали машине за производњу текстила за које су сматрали да су им одузеле радна места. А онда је страх од машина устукнуо.
Убрзо су створени нови послови - боље плаћени, у бољим радним околностима и за више људи. Али то не значи да је страх на почетку био
неоснован. Напротив, он је оправдан на дуже стазе: пре или касније остаћемо без посла. За неке земље ова дугорочна перспектива може
бити неугодно близу. Дакле, шта да раде људи ако машине могу све, или готово све, уместо њих?
Недавно је аутоматизација у производњи проширена чак и на области у којима је рад био релативно јефтин. Кинеске компаније су
2011. уложиле осам милијарди јуана (1,3 милијарде долара) на индустријске роботе. Сада замена рада капиталом иде преко граница
производње. За оне који стрепе од аутоматизације као претње нискоквалификованом раду, спреман одговор гласи: „Нека се обуче за боље
послове“. Међутим, технолошки прогрес сада једе и боље послове. Читав низ послова које сада сматрамо квалификованим, безбедним и
хуманим, такође може бити жртвован технолошким променама. Текст недавно објављен у „Фајненшел тајмсу“ показује како у здравству
и просвети, областима које су познате као имуне на раст продуктивности, технологија већ смањује тражњу за квалификованом радном
снагом. Превођење, анализа података, правна истраживања и велики број других послова, могу бити једноставно избрисани.
За шта ће бити обучавана нова генерација радника?
Оптимисти лако процењују да ће многе нове врсте послова бити створене“. Сада можемо видети наговештаје такве будућности. „Твитер“, џиновски социјални медиј, вреди, према проценама, девет милијарди долара, а у читавом свету упошљава свега 400 људи, као фабрика средње величине за производњу тепиха у Кидерминстеру. Такође, приметно је да структурна незапосленост која се одржава и након опоравка економија, има тренд раста у последњих 25 година. Чини се да је све теже обарати незапосленост. У ствари, давно је прошло
време када смо у Британији мислили да је стопа незапослености од два одсто нормална. Сматрало се да је велики успех претходне владе
то што је незапосленост смањила на пет одсто, на врхунцу неодрживог бума. А у томе је успела једино захваљујући субвенционисању
мноштва непотребних радних места и бескорисних програма обука. Нема сумње да ће се неке аутоматизације показати исправним, као и
раније. Међутим, тешко је не сложити се са закључком да ће „технолошка незапосленост“, како ју је називао Џон Мајнард Кејнз, наставити
да расте, и да ће све више људи бити сувишно.
Током индустријске револуције радни часови увећани су за 20 одсто, пошто су фабрике уклониле доколицу. Данас у сиромашним
земљама има пуно поделе послова. То прихваћено средство циркулисања ограниченог броја радних места економисти зову „прерушена
незапосленост“. Ако је циљ побећи од беде, прерушена незапосленост је лош избор. Ако машине могу елиминисати непотребан људски
рад за половину, зашто да половина радне снаге постану доколичари уместо да запослимо исти број људи за дупло мање радних сати?
Зашто због аутоматизације не бисмо радну недељу од 40 сати смањили на 30, па на 20, па на 10 сати? То би било могуће кад би плодови
аутоматизације били фер дистрибуирани, уместо што углавном иду богатима и моћнима. Уместо да, као лудисти, негирамо успон машина, треба да се спремимо за будућност са више слободног времена. Али да бисмо то урадили, треба нам револуција друштвеног мишљења.
Роберт Скиделски (члан британског Дома лордова и професор
емеритус политичке економије на Варвик универзитету)
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адрЕсЕ филијала нсЗ

Београд

Јагодина

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000

Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Нови Сад

Ниш

Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Зрењанин

Пирот

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Крушевац

Балканска 33
тел. 037/412-501

Лесковац

11. октобра 25
тел. 016/202-400

Пожаревац

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Смедерево

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Панчево

Бор

Ужице

Кикинда

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Сомбор

Ваљево

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Сремска
Митровица

Врање

Суботица

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800
Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
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Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Краљево

Лозница

Нови Пазар

Косовска
Митровица

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
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Нови Сад

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-901

поКрајинс
поКрајинсКа
слУжба За
З
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Косовска
Митровица

Дрварска 10
тел. 028/423-090

